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णनिेदन 
 
मराठी भाषेला आडण साडहत्याला आधुडनक ज्ञानडवज्ञानाच्या व आधुडनक सासं्कृडतक मूल्याचं्या 

आडवष्काराचे सामर्थयव प्राप्त व्हाव,े आधुडनक शासे्त्र, ज्ञानडवज्ञाने, तंत्र आडण अडभयाडंत्रकी, त्याचप्रमाणे 
भारतीय प्राचीन संस्कृती, इडतहास, कला इत्यादी डवषयातं मराठी भाषेला डवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान 
करण्याचे सामर्थयव प्राप्त व्हाव,े डवडवध डवद्या व कलाडवषयक उत्कृष्ट गं्रथाचंी डनर्ममती करून मराठी भाषेला 
जागडतक उच्च स्थान डमळवनू द्याव,े या उदे्दशाने महाराष्र राज्य साडहत्य–संस्कृती मंिळाने बहुडवध 
वाङ्मयीन कायवक्रम आखला असून तो व्यवस्ट्स्थतपणे कायववाहीत आणण्याकडरता डवश्वकोश सडमती, 
इडतहास सडमती, भाषातंर सडमती, डवज्ञान सडमती, मराठी वाङ्मयकोश सडमती, मराठी शब्दकोश सडमती, 
लडलतकला सडमती, प्रकाशन सडमती, आदी सडमत्या स्थापन केल्या आहेत. 
 

२. लडलतकला सडमतीच्या कायवक्रमात, मंिळाच्या बहुडवध वाङ्मयीन कायवक्रमास अडधक 
ससं्कृडतप्रवण करण्यासाठी लडलतकलाडवषयक नाट्य, नृत्य, वाद्य, डचत्र, मूती व गायन या डवषयाचें 
संशोधन, डववरण व इडतहास याचंा अंतभाव आहे. या कायवक्रमात कला व कलासबंद्ध डवषयावंर मूलभतू 
संशोधन करून डलडहलेले गं्रथ, संगीत व संगीतशास्त्र, नाटक व नाट्यशास्त्र, नृत्य व डशल्प इत्यादींवरील 
प्रमाणभतू जुन्या गं्रथाचंी भाषातंरे, डवडवध कलाचंा इडतहास, कलाकाराचंी चडरते्र इत्यादी वाङ्मयाच्या 
प्रकाशनाबरोबरच ससं्कृत व मराठीतर अन्य भारतीय भाषातंील तसेच पडिमी व अन्य परदेशी भाषातंील 
लडलतकलाडवषयक अडभजात वाङ्मय मराठीत भाषातंडरत करून प्रकाडशत करण्याचा कायवक्रम अंतभूवत 
आहे. या कलाचंा वाङ्मयाच्या द्वारे मराठी वाचकासं संके्षपाने वा डवस्ताराने पडरचय करून देणे हा मंिळाचा 
महत्वाचा उदे्दश आहे. 
 

३. या योजनेखाली मंिळाने कै. के. नारायण काळे यानंी अनुवाडदत केलेले स्ताडनस्लावस्कीचे 
‘अडभनय साधना’ व “भडूमका डशल्प”, श्री. श्री. ह. देशपािें यानंी अनुवाडदत केलेले कोपल ॅँिचे ‘संगीत व 
कल्पकता’, कै. िॉ. श्री. ना. रातंजनकर यानंी डलडहलेले ‘पं. डवष्ण ुनारायण भातखंिे’, प्रा. र. प.ं कंगले 
अनुवाडदत ‘रस–भाव–डवचार’ व ‘दशरूपक डवधान’ (भरतनाट्यशास्त्र – रसडसद्धान्तडवषयक अध्याय ६ व 
७ आडण नाट्यशास्त्रडवषयक अध्याय १८ व १९ ची भाषातंरे), श्री. श्री. ह. देशपािें अनुवाडदत ‘महाराष्राचे 
संगीतातील कायव,’ श्री. बा. गं. आचरेकर डलडखत ‘भारतीय संगीत व संगीतशास्त्र’, िॉ. गो. के. भट 
अनुवाडदत डवशाखदिाचे ‘मुद्रराक्षस,’ िॉ. श.ं अ. टेंकश े डलडखत ‘रागवगीकरण,’ प्रा. ग. ह. तारळेकर 
अनुवाडदत ‘संगीत रत्नाकर’ भाग १, िॉ. बी. सी. देव डलडखत ‘भारतीय वादे्य,’ श्रीमती रोडहणी भाटे 
अनुवाडदत ‘मी इझािोरा’ व प्रा. अशोक रानिे अनुवाडदत ‘स्र डवन्स्कीचे सागंीडतक सौंदयवशास्त्र’ ही पुस्तके 
प्रकाडशत केली आहेत. भरतमुनीचे नाट्यशास्त्र (संगीतडवषयक अध्याय २८) शार्ङ्व ःदेवाचे ‘संगीतरत्नाकर’ 
भाग २, नंडदकेश्वराचे ‘अडभनयदपवण,’ भामहाचे ‘काव्यालंकार,’ आनंदवधवनाचे ‘ध्वन्यालोक,’ दण्िीचे 
‘काव्यादशव,’ कडव हालाची ‘गाथा सप्तशती,’ कडव डबहारीची ‘सतसई’ जयदेव कवीचे ‘गीतगोडवन्दम् ,’ 
भारत के. अय्यर याचें “Kathakali” इत्यादी गं्रथाचंी भाषातंरे मंिळाच्या वतीने क्रमाने प्रकाडशत व्हावयाची 
आहेत. याडशवाय, श्री. पाववतीकुमार संपाडदत ‘तंजावर नृत्य प्रबधं’, िा. भा. कृ. आपटे संपाडदत “Maratha 
Wall Paintings”, िॉक्टर सौ. श्यामला वनारसे डलडखत ‘सागंीडतक मानसशास्त्राची मूलतत्त्व’े इत्यादी 
गं्रथही लवकरच मंिळाच्या वतीने प्रकाडशत होणार आहेत. 
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४. मंिळाने स्वतः प्रकाडशत केलेल्या व करावयाच्या लडलतकलाडवषयक गं्रथाखेंरीज तज्ञ लेखक 
व कलाकार आडण कलासंस्था यानंा कलाडवषयक संशोधनासाठी व प्रकाशनासाठी अनुदानेही मंिळाने 
डदली आहेत. श्री. ह. डव. दात्ये याचंी ‘गायनी कळा’, श्री. डनडखल घोष याचे ‘रागतालाची मूलतत्त्व’े व 
‘अडभनव स्वरलेखन पद्धती’ (इंग्रजीत व मराठीत) प्रा. अशोक दा. रानिे याचें ‘संगीताचे सौंदयवशास्त्र’, पं. 
बाळकृष्ण कडपलेश्वरी याचें ‘श्रुडतदशवन’ व ‘स्वरप्रकाश’, िॉ. ना. ग. जोशी याचें ‘मराठी छंदोरचनेचा 
डवकास’, श्री. बा. र. देवधर यानंी डलडहलेले ‘कै. डवष्ण ुडदगंबर पलुस्कर याचें चडरत्र’ व ‘थोर संगीतकार’ 
इत्यादी गं्रथाचं्या प्रकाशनाकडरता मंिळाने सुयोग्य अनुदाने डदली आहेत. गाधंवव महाडवद्यालयाच्या ‘संगीत 
कलाडवहार’ या माडसकालाही गेली अनेक वष ेमंिळाचे अनुदान डदले जात आहे. 

 
५. स्वरलयताल ही संगीताची डत्रपुटी आहे. लयडवचार भारतीय वदेागंापंासूनचा आहे आडण 

लयक्रम हा डवषय व्याकरण, छंद, काव्यालंकार व नाट्य या सवांशी संबडंधत आहे. परंतु लयतालाच्या 
शास्त्रीय डसद्धान्तपरंपरेचा डवचार करणारा गं्रथ उपलब्ध नाही. त्या त्रुटीची भरपाई िॉ. शरचं्चद्र डवष्ण ुगोखले 
याचं्या या ‘लयतालडवचारा’ने करवनू देण्यामध्ये मंिळाला आनंद होत आहे. िॉ. गोखले यानंी वैज्ञाडनक 
तकव भडूमकेवरून भारतीय परंपरेचे अनेकागंी अवलोकन केले आहे. सामसगंीतापासून प्रचडलत 
संगीतापयवन्तच्या डकत्येक डवचाराचंा आडण डक्रयाचंा सोदाहरण अन्वय लावण्याचा प्रयत्न केला आहे आडण 
इडतहासालाडह प्रामाण्यडववके लावला आहे. प्रस्ताराडद दुलव डक्षत डवषयाचंी डचडकत्सा करून त्याचंी 
उपयुक्तता दाखडवली आहे. डकत्येक समीकरणे तयार करून डदली आहेत. भौडतक आडण कणवडवषयक 
ध्वडनडवज्ञान, शास्त्रीय श्रवणडक्रयाडवचार, प्रमाणभाषा आडण बोलीभाषा यामधील भेदडवचार, फासी छंदशास्त्र, 
द्रडवि तालपद्धडत, पाडिमात्य संगीतातंील पॉडलफोनी, हामवनी, िायनाडमक्स व डरदम, अशा डकत्येक 
संबंडधत डवषयातंील आवश्यक तेवढी माडहती डदली असून तुलनात्मक डववरणही केले आहे. संगीत 
पडरभाषेचे स्पष्टीकरण करून अनेक व्याख्याडह तयार केल्या आहेत. आधारगं्रथाचंी यादी देऊन प्रदीघव सूची 
केली आहे आडण त्या सूडचमध्ये संज्ञाचें नाना अथवडह अवश्य तेथे डदले आहेत. अनुभव, वाचन आडण मनन 
याचं्या आधारावर ‘हेतुमत् डवडनिय’ सागंणाऱ्या या गं्रथामध्ये पुष्कळ भाग नवीनच आलेला आहे. 
पडरश्रमपूववक डलडहलेला हा ‘लयतालडवचार’ दीघवकाळापयंत अभ्यासकानंा उपयुक्त ठरावा अशी मंिळाची 
इच्छा आडण आशा आहे. 
 
 
िाई. लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
कार्मतकी एकादशी, ९ कार्मतक शके १९०१. अध्यक्ष, 

डदनाकं ३१ ऑक्टोबर, १९७९. महाराष्र राज्य साडहत्य–संस्कृडत मंिळ. 
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आभार 
 

महाराष्र राज्य साडहत्य–संस्कृडत मंिळानें या पुस्तकाच्या प्रकाशनाची जबाबदारी घेतली नसती 
तर त्याचें हस्तडलडखतडह झालें  नसतें. म्हणून मंिळाचे आडण त्याच्या सदस्याचें आभार मानणें हा येथें केवळ 
उपचार राडहलेला नाहीं. तो मनःपूववक ऋणडनदेश आहे. 

 
श्री. वा. ह. देशपािें याचं्या आग्रहामुळेंच लेखणी कामाला लागली. पुस्तकडनर्ममडतचें श्रेय त्याचंेंच 

आहे. त्याचें आभार मानलेले त्यानंा आविणार नाहीं म्हणून केवळ उल्लेखावरच भागवणें प्राप्त आहे. 
 
ज्याचं्या मूळपे्ररणेमुळें  सुरुवात झाली ते प्रो. भा. ब. देशपािें फक्त पडहलीं सोळा पृष्ठें वाच ूशकले. 

त्याचं्या हयातींत छपाई पुरी झाली असती तर मोठें समाधान त्यानंा ं डमळालें  असतें. त्याचंें स्मरण एवढेंच 
काय तें माझ्यापाशीं उरलें  आहे. 

 
आपण जें डलडहलें  त्याचा कोणास काहंीं उपयोग होणार आहे काय याची काळजी होती (आडण 

आजडह आहे); परंतु त्याबाबद सल्ला देणारा कोणी ज्येष्ठ डवद्वान् माझ्यासारख्या अज्ञातवासीयाला पडरडचत 
नव्हता. म्हणून चाळीसएक वषांपूवींच्या थोड्याफार ओळखीच्या बळावर प्रो. न. र. फाटक या चतुरस्त्र 
संगीतज्ञ डवद्वानाला हस्तडलडखत दाखवलें . त्यानंीं तें लक्षपूववक बारकाईनें वाचलें  आडण स्वतः होऊन 
प्रस्तावना डलडहण्याची तयारी दाखवली; ती वाटंणी आधींच ठरली आहे असें श्री. वा. ह. देशपाडं्याकंिून 
ऐकताचं “तर मग मी पु्रफें  तपासतों” असे ताड्कन उद्गार काढले. छपाई चालंू झाल्यावर 
“डवष्कंभका”पयंतचा भाग त्यानंीं पुन्हापंनु्हा ं छेिछाि करीत वाचला आडण मोकळेपणानें समाधान व्यक्त 
केलें . नंतरचा भाग पाहणें त्यानंा अजून शक्य झालें  नाहीं, परंतु त्याचंें मत ही मला संजीवनीच ठरली. 

 
असाच उत्साह प्रो. बा. र. देवधर यानंीं दाखडवला; केवळ ‘डवषयानुक्रमा’चें हस्तडलडखत श्रवण 

करूनच “इट्स अ गुि कॉस्ट्ण्रब्यूशन” (ही एक चागंली भर पिली) असे उत्स्फूतव उद्गार काढले. त्या 
प्रोत्साहनाचें महत्त्व संगीतके्षत्रातं मोठें आहे. 

 
त्या सुरुवातीच्या साशकं अवस्थेमध्यें, “डलहा हो तुम्हीं, डनदान आम्हीं तरी वाचू”ं म्हणून धीर 

देणाऱ्या श्री. वामनराव सिोलीकर, श्री बाळकृष्णबुवा कडपलेश्वरी, श्री. वसंतराव राजोपाध्ये, प्रो. रं. रा. 
देशपािें, प्रो. अ. ग. मंगरूळकर, अशा स्नेह्ाचेंडह आभार मानतों. त्याचं्याप्रमाणेंच उिेजन देणारे डकतीएक 
जण या नऊ वषांत हें जग सोिून गेले. मनहर बवे, मास्तर कृष्णा, नाना फाटक, याजंपासून जी ओळ सुरू 
झाली ती परवा ंप्रो. द. वा. पोतदारापंयंत. “हमारे बारे में क्या डलखोगे?” असें डवचारणारे अडशडक्षत अिाणी 
प्रडसद्ध अप्रडसद्ध स्त्रीपुरुष स्नेही आडण गुरुजन गेले. माझे विीलडह या काळातं गेले. त्या सवांचें माझ्यावर 
मोठें ऋण आहे. 

 
पुस्तकाची छपाई सुरू झाल्यावर काहंीं अकस्ट्ल्पत योगानें श्री. ह. डव. मोटे आडण सौ. कृष्णाबाई 

मोटे याचंी ओळख झाली, स्नेह जुळला. या पुस्तकाच्या कामीं त्याचंा अप्रत्यक्ष हातभार लागला आहे हें 
ऐकून त्यानंा ं मोठेंच आियव वाटेल : पण त्यानंीं प्रडसद्ध केलेल्या माझ्या काहंीं मजकुरामुळेंच अनेक 
अपडरडचत ज्येष्ठ मान्यवर माझ्यावर अकारण लोभ करू लागले, त्याचं्याशीं माझ्या वादचचा झाल्या (आडण 
अजूनडह होतात), आडण त्यातूंन पुस्तकातंील काहंीं भागामध्यें फेरफार करण्याची पे्ररणा डमळाली. 



 अनुक्रमणिका 

श्री. गं. दे. खानोलकर याचं्यामुळें संदभाधार आडण सूडच यानंा ंसध्याचंें स्वरूप आलें . वापरलेल्या 
सवव साधनाचंी यादी द्यावीच, तें पुढीलासंाठीं आपलें  कतवव्यच आहे; यादी मोठी झाली तरी संकोच धरंू नये 
ककवा उपहासाची भीडत बाळगू ंनये : खरी साधनभतू झालेली यादी कोणती आडण केवळ फुगवलेली यादी 
कोणती हें त्या डवषयातंील तज्ञानंा ंसहज उमगतें; हें त्यानंीं पटवनू डदलें . त्याचप्रमाणें सूडचबद्दलडह सल्ला 
डदला : अशा मोठ्या डवषयव्यापाच्या आडण अशा प्रकारच्या नव्या हाताळणीच्या, अस्पृष्ट के्षत्रातंील 
पुस्तकामध्यें केवळ शब्दाचंी यादी नसावी तर व्याख्या, प्रडतशब्द, नानाथव, शब्दश्लेष दाखवणारा 
भाषापडरभाषासगं्रह असावा आडण त्यानें डवषयसूडचचेंडह कायव साधावें; पषृ्ठडवस्ताराला घाबरंू नये आडण 
कोणी पंडितंमन्य म्हणून डहणडवलें  तरी खंत करंू नये, अक्रोिाचें झाि फारसें कोणी लावीत नाहीं, हें श्री. 
खानोलकरानंीं आश्वासनपूववक गळीं उतरवलें , त्याचं्या रूपानें एक नवा गुरुलाभच मला झाल. 

 
प्रो. वा. ल. कुलकणी, प्रो. म. वा. धोंि आडण काहंीं अंशीं श्री. आ. रा. देशपािें (‘अडनल’) व प्रो. 

मं. डव. राजाध्यक्ष याचं्याशीं झालेल्या चचामध्यें साडहत्यके्षत्रातंील गेल्या तीसएक वषांत दृढावलेले डकत्येक 
अपसमज आडण संभ्रम माहीत झाले. लय, छंद, पाठ्य, गेष्टाल्ट, “आकृडतबधं,” फासी–उदूवमधील छंद–
पद्धडत, ऑपेरा, हामवनी, इत्याडद अनेक डवषयाबंद्दल खरी साधार माडहती देऊन अनेक भ्रातंींचें झिझिून 
संमजवन करणें अवश्य झालें  आहे, आडण कोणीतरी वाईटपणा पदरीं घेऊन का ंहोईना तें केलेंच पाडहजे, 
नाहींतर संगीतडचडकत्साडह भ्रष्ट होणार, हें तीव्रतेनेंजाणवलें  : म्हणून तेवढी पुस्तीदुरुस्ती केली. 

 
द्राडवि तालपद्धडतचें मूळ डलडहलेलें  वणवन डक्रयानुभवाचें नव्हतें. परंतु माटंुग्यातंील त्यागराज 

सभेच्या काहंीं ताडमळतेलुगुभाडषक सदस्याचंा पडरचय होऊन प्रत्यक्ष डक्रयानुभव डमळाला, मृदंगम्घटम् 
हाताळण्यास डमळाले; तेव्हा ंधीर येऊन तेवढा भाग वगेळ्या स्वरूपातं डलडहला. याचें कारण असें कीं तो 
डवषय अजून मराठीमध्यें आलेलाच नाहीं. 

 
हे असे फेरफार पुस्तकाच्या शवेटल्या भागातंच डवशषे आहेत. ते एरव्हीं झाले केले नसते; परंतु 

सुरुवातीपासूनच छपाई अडतशय रेंगाळत आडण वारंवार डकत्येक आठविे स्थडगत होत चालली. आठशें 
पृष्ठाचंें एक पुस्तक छापण्यापेक्षा ंशभंर पानाचंीं आठ पुस्तकें , आडण तींडह साध्यासोप्या छपाईचीं, छापणें 
अडधक फायद्याचें असणारच. हा व्यवहार आहे, त्यातं कोणाला दोष देण्यातं अथव नाहीं. तरीपण डवद्यार्थयाचा 
अभ्यासडवचार कधींच थाबंत नसतो आडण “पुस्तक शक्य तों सवांगीण असावें अशी इच्छा” साडहत्य–
संस्कृडत मंिळानें सुरुवातीसच केलेली होती. बहुतेक मोठे फेरफार पुस्तकाच्या उिराधाची छपाई सुरंू 
होण्याआधींच अनेक मडहने केले. परंतु क्वडचत् स्थळीं थोिासा बदल ऐनवळेींडह करावा लागला. ते फेरफार 
छोटे असले तरी छापखान्याला तापदायक असतात; असें असूनडह छपाईचें काम सौजन्य राखून पुरें 
केल्याबद्दल ‘रचना कप्रटसव’चे मालकद्वय श्री. राघोबा म्हाते्र आडण श्री. टी. आर. राव याचें आभार मानतों. 
पे्रसमधील अनुभडवक जुळारी व इतर कामगार याचंाडह कृतज्ञ उल्लखे करतों. 

 
श्री. अरकवद डवष्णू मुळगावंकर, सौ. मृणाडलनी मुळगावंकर आडण श्री. प.ु आ. डचते्र यानंीं सूडचसाठीं 

डचठ्या जुळवण्याच्या कामीं अनाहूत आडण स्वयंस्फूतव सहकायव डदलें . त्याचें आभार मानतों. 
 
कै. चं. डव. बाविेकर ऊफव  ‘आलमगीर’, श्री. बापूराव नाईक, श्री. प्रभाकर जठार, प्रो. सुरेंद्र 

गजेंद्रगिकर, श्री. राम पटवधवन, प्रो. अशोक केळकर, प्रो. देवदि दाभोळकर, श्री. बाबूराव जोशी, प्रो. श्री. 
बा. रानिे, यानंीं पुस्तकाचा थोिा थोिा भाग वाचून उिेजन डदल्याबद्दल आभारी आहें. परंतु डवशषे उल्लखे 
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श्रीमती रोडहणी भाटे–जठार याचंा केलाच पाडहजे. केवळ डजज्ञासेनें म्हणून त्यानंीं पुस्तकाचीं छापून होतील 
तशीं पृष्ठें आपण होऊन मागून घेऊन त्याचंा डचकाटीनें नेटानें पाठपुरावा आज तीनएक वषें चालवला आहे, 
आडण “सवव पुस्तक वाचून झाल्याडशवाय इतक्यातं चचा नको” असें खऱ्या व्यासंगी व्यस्ट्क्तला साजेसें म्हणणें 
कळवलें  आहे. या अकारण सहानुभडूतचें मोल करता ंयेत नाहीं. 

 
आभार मानण्याइतकें च क्षमा मागण्याचेंडह महत्त्व असलें  पाडहजे. ज्या व्यक्तींवर या पुस्तकातं टीका 

आहे–काहंींवर किक टीका आहे–त्याचंी क्षमा प्रथम माडगतली पाडहजे. टीका व्यस्ट्क्तगत नाहीं तर केवळ 
शास्त्रसंदभांतच आहे हें त्यानंीं कृपा करून लक्षातं घ्यावें. गुरुजनावंर टीका आहे, सुहृदावंर आहे; ज्याचंा 
कृतज्ञतेनें उल्लेख केला त्या श्री. वा. ह. देशपािें, अ. गं. मंगरूळकर, म. वा. धोंि, इत्याडदकावंरडह अगदीं 
नावं घेऊन केलेली आहे, आडण ती त्याचं्या नजरेलाडह आणली आहे; तरीडह आमचा डमत्रभाव कायम आडण 
वाढताच आहे. हें मुद्दाम डलडहण्याचें कारण कीं साडहस्ट्त्यक लोक हळव ेअसतात आडण संगीतके्षत्रातंील नाना 
भल्याबऱु्या प्रसंगाचें अनुभव स्वतः घेतलेले आहेत. 

 
श्री. ना. ग. जोशी याचंी आजतागायत तोंिओळखडह नाही. “सौंदयवशास्त्र” वगैरेवरील टीका श्री. 

अशोक रानिे यानंा ंउदे्दशून नाहींच नाहीं, कारण पुस्तक डलडहलें  तेव्हा ं त्याचंें अस्ट्स्तत्वडह माहीत नव्हतें. 
उलट, आएस्थेडटक्स आडण सायकॉलजी या डवषयातं अलीकिे शास्त्रपूत डवचार होत आहे याची जाणीव 
श्री. रानड्यामंध्यें मला तीव्रतेनें आढळते. आज त्याचंा माझा उिम पडरचय आहे, आडण जरी माझी टीका 
त्याचं्या “संगीताचें सौंदयवशास्त्र” या पुस्तकाला लाग ूपिते तरी डतचा ते डवपरीत अथव करणार नाहींत याची 
खात्री आहे. श्री. अरकवद मुळगावंकर याचं्या ‘तबला’ या पुस्तकाच्या पडहल्या भागावर तर मी जाहीर टीका 
केली होती कीं साडहस्ट्त्यक आडण सौंदयवशास्त्री शब्दपंडित याचं्या आहारीं जाऊन त्यानंीं आपला डसद्धान्तभाग 
चुकीचा डलडहला आहे, व्याख्या आडण डहशबेडह त्यामुळें  चुकले आहेत. पण ती टीका केल्याडशवाय मला 
रहावणार नाहीं हें ऐकूनच-आडण ऐकूनडह-तर त्यानंीं मला पुस्तकाचें उद्घाटन करण्यासाठीं आग्रह केला. 
हा डदलदार वादक आज माझा समानधमा स्नेहीच बनलेला आहे. 

 
यानंतर क्षमा वाचकाचंी माडगतली पाडहजे. पुस्तकातं केलेल्या फेरफारामुंळें  पृष्ठसंख्या 

आवाकं्याबाहेर जाईल या भीडतनें काहंीं भाग गाळला. फासी छंदःशास्त्रातंील मक्तूबचा म्हणजे डलप्याधाडरत 
(डलडखत) भाग गाळून फक्त मल्फ़ूझ म्हणजे उच्चाडरत भाग ठेवला, कारण तोच लक्ष्य होता आडण मक़्तूब 
दुसरीकिे कोठेंतरी वाचकानंा ंआढळंू शकेल. भौडतक ध्वडनडवज्ञान आडण श्रुडतपाडंित्य हा भाग गाळला : तो 
‘भारतीय संगीत १’ च्या डद्वतीयावृडिच्या संपादकीय डलखाणातं येऊं शकेल. महाराष्रातंील 
संगीतेडतहासाचा भाग गाळला कारण त्याबद्दल अस्सल कागदपत्राचं्या आधारावरचें पुस्तक वगेळें  करणें 
आहे. व्याकरणमहाभाष्याच्या पडहल्या भागाची केवळ नावंडनशाणी ठेवली, कारण त्याचा संदभव खुलासेवार 
सागंणें मोठें डवस्ताराचें झालें  असतें. प्रस्तार आडण तालपरणें याचंीं डकत्येक समीकरणें आडण उदाहरणें 
त्याच कारणासाठीं गाळलीं, ‘उपसंहारा’चा काहंीं भाग ‘तालडववके’ मध्यें घेतला आडण ऊववडरत उपसंहार 
नाममात्र ठेवला. यामुळें  पुस्तकाचा जो थोिाफार असेल तो बाधंीवपणा शवेटीं शवेटीं डढला होतो त्याला 
इलाज नव्हता; त्याबद्दल वाचकानंीं क्षमा करावी. 

 
पुस्तक मुळातं ऑगस्ट १९७० पासून २ नोव्हेंबर १९७० पयंत डलडहलें . नंतर अनुबंध आडण इतर 

काहंीं भाग घालून एडप्रल–मे १९७१ पयंत पुरें केलें , आडण जून १९७१ मध्यें मंिळानें तें स्वीकारलें . त्यावळेीं 
संदभवगं्रथ हाताशीं नव्हते, १९३० पासून १९७० पयंतच्या वह्ा; डटपणें, डचठ्याचपाट्या, नोंदी, याचंाच 
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आधारसंदभव होता. आडण आधाराचं्या यादींत डदलेले बहुतेक गं्रथ त्या काळातंच वाचलेले होते. पुढें हळंूहळू 
काहंीं गं्रथ पुन्हा ं पहावयास डमळाले तर उलट काहंीं अजून उपलब्ध झाले नाहींत. उदाहरणाथव, 
‘तालदशप्राणदीडपका’ आडण ‘आयवभटीय’ हे एकानंतर एक पण अवकाशानें डमळाले. आडण त्यामुळें  माते्रचा 
सेकंदातं डहशबे तीन डठकाणीं डवखुरला गेला. काहंीं सूत्रें, ब्राह्मणें, ‘वैडदक संगीत’ आडण ‘राधागोकवद 
संगीतसार’ हे १९७७ च्या आधीं डमळाले नाहींत. ‘म्यडूझक ऑफ कहदोस्ता,ं’ रत्नाकराच्या अड्यार आवृडिचा 
डतसरा चौथा भाग, वगैरे अजून डमळाले नाहींत. पुस्तक छापत असतानंा ंतत्त्वज्ञान कोश प्रडसद्ध झाला, 
संस्कृडत कोश पुरा झाला, डवश्वकोशाचा एक भाग प्रडसद्ध झाला, पण त्याचंा उपयोग करता ंआला नाहीं. 
उलट, गुजराती रणकपगल, आचरेकराचंें भारतीय संगीत व स्वरशास्त्र, रानड्याचंें संगीताचें सौंदयवशास्त्र, 
पाटणकराचंी सौंदयवमीमासंा, असे काहंीं गं्रथ वाचले पण त्याचंा उपयोग नकारात्मकच होण्याजोगा होता. 
अशीं अनेक उदाहरणें देता ंयेतील. पडरणामीं, संदभाधारसाधनसूडच ही फारशी बदलून फायदा नव्हता. 
 

मात्र एकूण जीं नऊ वषें गेलीं त्यामंध्यें काहंीं नवी माडहती नव ेआधार डमळाले, काहंीं अपूणवता 
आढळली आडण काहंीं चुका सापंिल्या. त्याचंा फायदा वाचकासं देणें अवश्य आडण महत्त्वाचें होतें. म्हणून 
ठरवलें  कीं रूडढप्रमाणें केवळ ‘कानामात्राचंें शुडद्धपत्र’ न देता ं (तें तर अफाट झालें  असतें), ‘शुडद्ध–
सुधारणा’ करावी. अशा प्रकारें जो भाग झाला त्याला ‘पडरडशष्ट २’ जरी म्हणावें लागलें  तरी तो पुस्तकाचा 
एक आवश्यक अनुबधंच झाला आहे. 

 
‘शुडद्ध–सुधारणा’ तपासणारानंा ं पटेल की गेल्या नऊ वषांमध्यें माझे डवचार आडण माझी मतें 

बदललीं नाहींतच, उलट पूवींहून अडधक ठाम झालीं आहेत आडण त्यानंा ंअडधक आधार डमळाले आहेत. 
 
आपलें  काम आपण नेकीनें इमानानें करावें एवढाच हेतु या सवांत होता. पण त्यामुळें  रचनेला शवेटीं 

शवेटीं जो डवस्कडळतपणा आला त्याबद्दल वाचकानंीं क्षमा करावी. 
 
तरीडह डकत्येक प्रमाद अजून राडहलेले मला स्वतःला आढळतात; शोधक बुडद्धला तर आणखी 

पुष्कळ डदसतील. तेव्हा ं‘शवेटची डवनवणी’ : 
 

ग्रन्थे चास्ट्स्मन् कुत्रडचत् चेदबदं्ध 
व्याख्यातुवा मुद्रकस्य प्रमादात्, 
डहत्वाऽसूया ंशोधयन्तोऽनुकम्पा–– 
–वन्तो मन्तंु क्षन्तुमहवन्तु सन्ताः . 

 
५, डशवशस्ट्क्त, ६०E दादर, श. डव. गोखले 

मंुबई ४०० ०१४. शुक्रवार, २ नोव्हेंबर १९७९ 
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गं्रथपणरचय 
 

िॉ. शरच्चन्द्र डवष्णु गोखले याचं्या ‘लयतालडवचार’ या प्रचंि गं्रथाला प्रस्तावना डलडहतानंा ंमला 
स्वतःच्या अपात्रतेच्या जाणीवमुेळें  डततकाच प्रचंि संकोच वाटतो. स्वतः एक गायक असल्यामुळें, तीन थोर 
घराण्याचंी घरंदाज तालीम दीघवकाळ घेतल्यामुळें, स्वर लय ताल याचंी जाणीव जरी मला असली तरी हा 
गं्रथराज वाचतानंा ंमाझें संपूणव गववहरण झालें  आहे. परंतु या गं्रथाच्या उपक्रमामध्यें माझा अल्पसा हातभार 
लागल्यामुळें  हें जोखि वाहणें डकतीडह अवघि असलें  तरी टाळता ं येत नाहीं. या गं्रथातं आलेल्या अनेक 
प्रमेयाचंी, मताचंी, उपपिींची, कसून तपासणी व्हावी या उदे्दशानें मी आपली प्रस्तावना तरी अगदीं 
परखिपणें डलहावी, “डशफाडरसीपेक्षा ं परीक्षण अडधक व्हावें, मतैक्यापेक्षा ं मतभेद अडधक दाखवाव,े 
व्यस्ट्क्तगौरवापेक्षा ं टीका अडधक करावी” असा िॉ. गोखल्याचंा आग्रह आहे. पण हें काम माझ्या 
आवाकं्याबाहेरचें आहे असें प्रथमच सागंनू टाकलेलें  बरें. त्यामुळें  ही प्रस्तावना बह्वशंीं पडरचयस्वरूपाचीच 
राहील. अथात् डतच्यातं काहंीं मतभेद येतील पण ते फार थोिे. काहंीं माझे स्वतःचे अंदाज येतील पण ते 
िॉ. गोखल्याचं्याच डलखाणावरून सुचलेले. 

 
िॉ. गोखल्याचंा पडरचय करून देणेंडह अवघि वाटतें. ‘व्यस्ट्क्तला अजीबात महत्त्व देऊं नये’ असें ते 

बजावतात. डशवाय आमची पडहली ओळख झाली त्याला बारा वषें लोटलीं असलीं तरी आम्हा ंदोघाचंा 
संबंध केवळ संगीतडवषयापुरताच. त्याचंें सहासष्ठ वषांचें आयुष्य अनेक वळणावंळणानंीं, चढउतारानंीं आडण 
स्थलान्तरानंीं गेलेलें  आहे आडण त्याला डकत्येक डभन्नडभन्न बाजू आहेत. 

 
साडहत्यसंगीतकलाडद डवषय आडण भौडतक डवज्ञान या दोन्ही डभन्न के्षत्रातंील संस्कार त्याचं्यावर 

बालपणापासूनच होत गेले. फार थोर साडहस्ट्त्यक, कलावतं आडण वैज्ञाडनक त्यानंा ं अगदीं जवळून 
पाहण्यास डमळाले आडण त्याचं्याकिून काहंीं ना काहंीं घेण्यासडह डमळालें . सोळाव्या वषींच १९२९ मध्यें 
त्यानंीं–जवळजवळ घरचेंच असलेल्या–‘सृडष्टज्ञान’ माडसकातं भौडतक डवज्ञानडवषयक लेख डलडहण्यास 
सुरुवात केली आडण सातत्यानें अनेक वषें हें लेखन चालवलें . ते सवव लेख एकत्र केले तर या गं्रथाएवढा 
संग्रह होईल. सुमारें १९४० मध्यें त्यानंीं मराठी लेखन जें अजीबात थाबंडवलें  तें १९७० मध्यें हा गं्रथ 
डलहीपयंत. म्हणजे तीस वषें सुस्त पिलेल्या त्याचं्या लेखणीला चालना देणारा हाच गं्रथ! १९७५ मध्यें 
प्रडसद्ध झालेल्या “डवश्रब्ध शारदा खंि २” च्या संगीतडवभागाची टीकाडटप्पणी १९७४ मध्यें जी त्यानंीं केली 
आडण जी सवांच्या कौतुकाचा डवषय झाली, ती त्या गं्रथाचे संचालक श्री. हडरभाऊ मोटे याचं्याइतक्याच 
माझ्याडह डभिेखातर, याचा मला आनंद आहे. तो गं्रथ जरी आधीं प्रडसद्ध झालेला असला तरी िॉ. 
गोखल्याचंा पडहला गं्रथ ‘लयतालडवचार’ हाच आहे. 

 
डवज्ञान आडण संगीत या दोन्ही के्षत्रातं रमणें आडण तीं के्षत्रें डभन्न न समजता ं त्याचं्यामधील सार 

पाहणें, हें िॉ. गोखले याचें एक आगळें वैडशष्ट्यच होय. लहानपणीं त्यानंा ंभास्करबवुाचें शागीदव दिाते्रय 
रामचंद्र (“दिोबा”) बागलकोटकर याचंी डशकवण होती. पण आवाज फुटल्यावर त्यानंी सारंगी जवळ 
केली आडण लयतालाचें अडधक ज्ञान घेऊन गुलाम जाफर, मुनीरखा ं व बुंदूखा ंयाचें क्रमानें गंिे बाधूंन 
घेतले. पुण्यामंुबईतंील आडण नंतर उिरकहदुस्थानातंील जीवनातं कोणकोणत्या थोर स्त्रीपुरुष कलावतंाशंीं 
त्याचंी डवशषे घसट झाली याचा काहंीं अंदाज ‘डवश्रब्ध शारदे’तील डटपणावंरून आडण या गं्रथातंील काहंीं 
डनसटत्या उल्लेखावंरून सहज बाधंता ंयेईल. जमवनीमधील वास्तव्यामध्यें त्यानंीं पडिमी संगीताचें साके्षपानें 
डशक्षण घेतलें . तीसएक वषांपूवीं इंदौर येथें डवज्ञानाध्यापक असतानंा ंतंबोऱ्यातंील अंतनाद, श्रुडतस्वर, आडण 
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अठे्ठचाळीस सुराचंी पेटी याजंबद्दल डवज्ञानभडूमकेवरून त्यानंीं संशोधन केलें  त्याचा ककडचत् उल्लेख या 
गं्रथामध्यें ओघानें आलाच आहे. चाळीसएक वषांपूवीं डवजापुरच्या गोलघुमटाचें नाददृष्ट्या डवश्लेषण 
आर्मकऑलडजकल डिपाटवमेंटनें करवनू घेतलें  त्यातं िॉ. गोखले याचंा वाटंा होताच. पण या सवव त्याचं्या 
हौसेच्या गोष्टी. त्याचंा मुख्य डवषय (आडण त्याच्या भाषेंत ‘पोटापाण्याचा धंदा’) म्हणजे प्रायोडगक भौडतक 
डवज्ञान आडण एंडजडनयकरग. या दोन्ही वगेवगेळ्या पण समातंर डवषयाचे ते वगेवगेळे ‘िॉक्टर’ आहेत. ते 
‘िॉक्टर–इंजेडनयोर’ म्हणजे िॉक्टर ऑफ एंडजडनयकरग आहेत आडण िॉक्टर रेरुम नाटुराडलयुम’ म्हणजे 
िॉक्टर ऑफ सायन्सडह आहेत. अथात् ‘एम्. एससी.’ वगैरे तर आहेतच. त्या डवषयामंधील त्याचें पन्नासएक 
संशोधनडनबंध युरोपमधील डनयतकाडलकातं प्रडसद्ध झाले आहेत, आडण इतराचं्या संशोधनाचंें मागवदशवनडह 
त्यानंीं केलेलें  आहे. कॉलेजातं प्राध्यापक, सरकारी संशोधनशाळेंत शाखाप्रमुख, यंत्रउपकरणव्यापारातं 
नौकर, कारखान्यातं उमेदवार, मजूर, एडंजडनयर, व्यवस्थापक, भागीदार, मालक, उद्योगधंद्यातंील 
तंत्रसल्लागार, अशा अनेक डवडवध अवस्थातूंन आडण भडूमकातूंन ते गेलेले आहेत. अथात् वगेवगेळ्या 
प्रातंातंील समाजाचें वगेवगेळे थर त्यानंीं जवळून पाडहले आहेत, त्याचं्याशीं जवळीक साधली आहे. म्हणून 
कीं काय, पाडणडनग्यालीडलयोपासून अमीर हैदर खानपयंत असंख्यजणानंा ते आपले गुरु मानतात. या 
सवाचा पडरणाम त्याच्या डवचारदृडष्टवर झालेला असणारच. पण या ‘लयतालडवचारा’चें प्रथम श्रेय ते 
आदरानें देतात माझे डमत्र कै. भास्कर बळवतं (बाबासाहेब ऊफव  बीबी) देशपािें यानंा.ं 

 
महायुद्धाआधीं मंुबईंत रामनारायण रुइया कॉलेज डनघालें , त्याच्या डफडझक्स शाखेचे प्रमुख प्रो. भा. 

ब. देशपािें होते आडण गोखले एक प्राध्यापक होते. एका खेळीमेळीच्या वादप्रसगंीं देशपाडं्यानंीं त्यानंा ं
डवचारलें  कीं आपल्या संगीताचें िायनाडमक्स काय. िॉ. गोखले सागंतात कीं “त्या वळेीं बीबींना संगीतातं 
काहंीं गम्य नव्हतें आडण िायनाडमक्सचा संगीतपडरभाषेंतील अथव मला माहीत नव्हता : ‘गडतशास्त्र’ हेंच 
आम्हा ंदोघाचं्या मनातं होतें. पण त्या प्रश्नानें मी एकदम भानावर आलों आडण आपण आजवर ऐकलें  वाचलें  
डशकलें  तें सारें उथळ, हें लख्ख डदसलें…गडत हीच संगीतातं मुख्य, आडण संगीताचें गडतशास्त्र ‘अिाणी’ 
बुझुगांजवळच आहे, हें हळंूहळंू समजंू लागलें . त्याचंी आधीं असलेली ओळख वाढवली… माझे प्रश्न 
बुझुगांना ंसमजंू लागले आडण त्याचं्या वगेवगेळ्या उद्गाराचंा अन्वय मला लावता ं येऊं लागला. दिोबा 
नेहमीं भाषासंगीत, संगीतभाषा हे शब्द वापरीत त्यामागें त्याचंी काहंीं अस्पष्ट डवचारभावना असली पाडहजे हें 
उमजलें… मूळ गं्रथ स्वतः वाचावयाचे तर संस्कृतचा अभ्यास हवा, आडण शाळेनंतर संस्कृतचा संबधं 
संपलेला; म्हणून लघुकौमुदीपासून सुरुवात केली…आडण मग हळंूहळंू एक अफाट डवचारभािंार समोर 
आलें…पण दीघवकाळ नंतर पुन्हा ं मंुबईला परतलों तेव्हा…ंसगळेंच बदललेलें…जुन्या ओळखीच्या चार 
िोक्यापंलीकिे जाणेंयेणें राडहलें  नाहीं म्हणून कीं काय, बीबींची जुनी मतै्री दाट झाली; तेव्हानंा ं ते 
इलेक्रॉडनक स्वरडनमाणाकिे वळले होते. एकमेकाचंें डवचारसंक्रमण नीट व्हावें म्हणनू त्याचं्याच सागंीवरून 
त्याचं्यासाठीं पाचं डटपणवह्ा केल्या : एक लयतालाबद्दल, एक स्वरश्रुडतरागराडगण्याबंद्दल, एक 
सारंगीबीन–पखवाजतबला याजंबद्दल, एक चीजबंदीष–कडवताबंद्दल आडण एक गायनाबद्दल. सवांत 
डमळून बीबींच्या गडतशास्त्रडवषयक प्रश्नाचें उिर शोधण्याचा प्रयत्न होता.” 

 
कै. प्रो. देशपािें माझे स्वतःचे शाळेंतले गडणताचे डशक्षक होते आडण त्याचं्या संगीतडवषयक 

वैज्ञाडनक संशोधनामुळें  त्यानंा ंशवेटपयंत मी गुरुस्थानींच मानीत होतों. वर उल्लेडखलेल्या वह्ापंैकीं पडहली 
वही त्यानंीं मला दाखवली आडण या माणसाचा तुम्हीं अवश्य उपयोग करून घ्या अशी भलावण केली. मी 
अशाचं्या शोधातंच असतों, पण िॉ. गोखल्याशंीं माझी प्रत्यक्ष ओळख फार नंतर झाली. ती १९६८ सालच्या 
एका पडरसंवादातं. त्याचें सप्रयोग सगायन सवादन भाषण तेथें ऐकलें  आडण सगंीताला एक वैज्ञाडनक 
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लाभला म्हणून आनंद झाला. पडरचय हळंूहळंू जसा वाढत गेला तशी िॉ. गोखल्याचं्या डवस्तृत चौफेर 
सखोल व्यासंगाची, मूलगामी शोधक वृडिची आडण डवडवधागंी प्रत्यक्ष अनुभवाची कल्पना येत गेली. त्या 
वहीच्या डवषयावर त्याचं्याकिून एक गं्रथच डलहून घ्यावा असा मी चंग बाधंला. काहंीं आढेवढेे घेतल्यावर 
१९७० च्या अखेरीला त्यानंीं हा ‘लयतालडवचार’ मला डदला. महाराष्र राज्य साडहत्य–संस्कृडत मंिळानें 
माझी कल्पना लगेच उचलून धरली याबद्दल मंिळाला धन्यवाद द्याव े तेवढे थोिेच आहेत. १९७३ मध्यें 
छपाई सुरंू झाली. छापखान्याच्या दीघवसूत्री डदरंगाईमुळें  लेखनकालापासून नऊ वषांनीं का ंहोईना, हा गं्रथ 
आता प्रडसद्ध होत आहे. 

 
पुस्तकाची ‘अपूववता’, ‘फल’ आडण ‘उपपडि’ याचंा ऊहापोह मी प्रस्तावनेंत करावा असा मानस 

होता. पण तें काम डनदान मला तरी जमणें कडठण आहे. 
 
पुस्तकाचें नावं ‘लयतालवादन’ नसून ‘लयतालडवचार’ आहे. तालवादनावर मराठींतील पडहलें  

पुस्तक पुरुषोिम गोपाळ ऊफव  अण्णासाहेब घारपुऱ्याचंें ‘तालादशव’ (१८६५). त्यानंतर तालवादनावर अनेक 
पुस्तकें  झालीं, त्याचं्या लेखकामंध्यें मुरारबा गोंवकेर, गोकवदराव बुऱ्हाणपुरकर, दिोपंत जोशी असे 
नामवतंडह होते. त्या सवांचा मुकुटमडण शोभेल असा श्री. अरकवद डवष्णु मुळगावंकर याचंा ‘तबला’ हा 
सािेचारशें पृष्ठाचंा गं्रथ १९७५ मध्यें महाराष्र डवद्यापीठ गं्रथडनर्ममडत मंिळानें प्रडसद्ध केला. पाठ्यपसु्तक या 
नात्यानें त्याला मयादा पिणें साहडजकच होतें, तरी इतर कोणाडह पूववलेखकापेक्षा ंअडधक खोलातं जाऊन 
मुळगावंकरानंीं डचडकत्सा केली आहे; तालशास्त्राच्या मूळ डसद्धातंाचंा परामशव घेतला आहे; “तबल्याची 
रचना व देखभाल तपशीलवार डदली आहे; वादनडक्रयेचे बारकाव े डटपून समजावनू डदले आहेत; 
तालपरणाचंा प्रचंि संग्रह केला आहे; बरीच ऐडतहाडसक माडहती जमा केली आहे; वगेवगेळ्या घराण्याचं्या 
बाजाचंा ऊहापोह केला आहे; जुन्यानव्या वादकाचंी चडरत्रात्मक माडहती कष्टानें गोळा केली आहे; 
तबलावादनाचें नाददृष्ट्या ं रसग्रहण मार्ममकपणें केलें  आहे; आडण नवडनर्ममडतबद्दल नव े डवचार स्पष्टपणें 
मािंले आहेत.” –या माझ्या मताशीं िॉ. गोखले संपूणवपणें सहमत आहेत याचा पुरावा म्हणजे, वर डदलेलें  
अवतरण त्याचं्याच सप्टेंबर १९७६ मधील पत्रातंील आहे. 

 
परंतु ‘तबला’ या गं्रथाचा पडहला पाऊणएकशें पृष्ठाचंा डसद्धातंभाग अग्राह् आडण अशास्त्रीय आहे 

असेंडह िॉ. गोखले याचंें मत आहे आडण त्या गं्रथाच्या उद्घाटनाच्या मुख्य भाषणातं त्यानंीं तें–श्री. 
मुळगावंकरानंा ंआधीं कळवनू, त्याचंी अगदीं खेळीमेळीच्या खुषीची परवानगीच नव्हे तर तशी आग्रही सूचना 
स्वीकारून–डनभीिपणें बोलूनडह दाखडवलें  होतें. –यामध्यें िॉ. गोखले याचं्या डचडकत्सक वृडिइतकें च श्री. 
मुळगावंकराचं्या डदलदारीचें कौतुक केलें  पाडहजे. ककबहुना अशा आजकाल दुर्ममळ झालेल्या डदलदारीचें 
कौतुक करावें तेवढें थोिेंच. –अशी डनभीि टीका िॉ. गोखल्यानंा साधते ती त्याचं्या डक्रयायुक्त व्यासंगामुळें 
हें खरेंच, पण तो तपशील त्यानंा ंनेमका डदसतो याचें कारण त्याचंी वैज्ञाडनक दृडष्ट हें अडधक खरें. 

 
वैज्ञाडनक दृडष्टकोणातूंन स्वतः वैज्ञाडनक असलेल्यानें, आडण त्यातंडह प्रायोडगक वैज्ञाडनकानें, 

डलडहलेले गं्रथ संगीतडवश्वातं क्वडचतच असतील. आडण डवज्ञानाइतकाच संगीताचा व इतर डवषयाचंाडह 
व्यासगं असलेला लेखक दुसरा डवरळा. ही या गं्रथाची अपूववता पडहल्यानें जाणवते. 

 
िॉ. गोखले तालवाद्यें आडण तालवादन यानंा ंतीन प्रकरणें देतात. पण त्यातं वादनाच्या डवडवध 

आडवष्काराचंा केवळ उल्लेख करतात. त्याचंें मुख्य लक्ष मूळडसद्धातं, शास्त्रपद्धडत आडण परंपरेचा धागा 
जुळवणें हें आहे. म्हणून तबला आडण पखवाज हींच रंजक तालवाद्यें म्हणून का ं पुढें आलीं याची दीघव 
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डचडकत्सा ते करतात. त्या डनडमिानें अनेक जातींच्या वाद्याचंा ऊहापोह होतो, डकतीतरी नवी माडहती डमळते 
आडण पुष्कळ जुनी माडहती वगेळ्या रूपातं पुढें येते. त्यातं भौडतक ध्वडनशास्त्रातील अंतनाद, आंस, गाज, 
घुमारा याचंीडह स्पष्ट कल्पना डदली जाते. ‘प्रामाण्यडववके’ हा बहुताशंीं दुलव डक्षला जाणारा मुद्दा पुन्हापंनु्हा ं
समोर आणून िॉ. गोखले तबल्याची उत्पडि, अमीर खुस्त्रौ इत्याडदकाबंद्दलच्या प्रचडलत मताचंी हजेरी 
घेतात. प्राचीन ऊध्ववक वगैरे वाद्यातूंन तबला उत्क्रातं झाला असणें अगदीं साहडजक आहे, तीं वाद्यें सुरेल 
आडण बोटानंीं वाजडवण्याचीं होतीं, उलट आरबी तालवाद्यें काठ्यानंीं बिडवण्याचीं होती, हें ते डसद्ध करतात 
आडण अमीर खुस्त्रौचें संगीतकायव जें साडंगतलें  जातें त्याला साधार डनर्मववाद पुरावा काहंीं नाहीं असें 
म्हणतात. ठेक्याबंद्दलच्या प्रकरणातं एक डवडशष्ट तकव पद्धडत लढवनू ते गायनवादनाच्या ख्याल धु्रपद वगैरे 
नानाप्रकाराबंद्दल अंदाज बाधंतात. “पुराव्यानें डसद्ध होणारें काय, तकानें डसद्धप्राय होणारें काय, अडसद्ध 
म्हणजे ज्याचें खंिनडह करता ंयेत नाहीं आडण मंिनडह होत नाहीं असें काय, आपला स्वतःचा केवळ अंदाज 
ककवा आिाखा काय” हें सवव एकमेकापंासून वगेळें  असें स्पष्टपणें ठेवण्यासाठीं त्याचंा आटाडपटा असतो. 
‘तालव्यवहार’ या प्रकरणातं त्यानंीं डकत्येक पाडरभाडषक शब्दाचं्या स्पष्ट व्याख्या प्रथमच केलेल्या आहेत. 
‘डतहाई’ ‘नऊहक्का’ ‘मोहरा’ ‘मुखिा’ ‘चक्करदार’ वगैरे परणें कशीं बाधंवीं याचें गडणतच त्यानंीं जागजागीं 
करून डदलें  आहे. अशीं समीकरणें आजवर कोणी डदलीं नव्हतीं आडण तशीं तीं द्यावीं हें कुणाला सुचलें डह 
नव्हतें. समेच्या डठकाणाचा क्षण आडण ‘पडहली मात्रा’ याजंबद्दल ते खुलासेवार डववरण करतात, कारण 
याबाबत सववत्र गैरसमजूत आढळते. हें डववरण प्रत्येकानें मननपूववक लक्षातं घ्यावें इतक्या महत्त्वाचें आहे. 
संदेहाला जागाच उरंू नये म्हणून ते पडहल्या माते्रला ‘अवसान’ या डवस्मडृतमध्यें जात चाललेल्या शब्दानें 
संबोधतात आडण तसें स्पष्ट डलडहतात. अपूणवमाडत्रक ठेका हा शास्त्रडवडहत आहे कीं नाहीं या वादाची 
प्रायोडगक परीक्षा करून ते हा ‘शुष्कवाद’ आहे असें ठरवतात. (“साडहत्यसंगीतकला वगैरे के्षत्रातंील 
अलीकिचे बहुतेक वाद हे केवळ शास्ट्ब्दक शुष्कवाद आहेत, त्याचंी चचा म्हणजे वृथा कालके्षप होय,” अशी 
त्याचंी एकूण डवचारधारणाच झालेली आहे.) सम आडण अवसान हें संगीतातं डकती तऱ्हानंीं प्रकट होतें 
आडण त्याचा डवचार डकती प्रकारानंीं करता ंयेतो हेंडह ते दाखवतात. आवतवन हें तालाच्या दहा प्राणातं का ं
मानलेलें  नाहीं हा नवाच प्रश्न ते उभा करतात आडण त्याचें उिरडह शोधून देतात. तें उिर असें. “ताल 
म्हणजे अंगखंिगडतजाडतयुक्त आवतवनप्रवण नादक्रम, हा अथव येथें आहे. आवतवन करता ंयेईल. पण केलेंच 
पाडहजे असें नव्हे. लयबद्धता ही मुख्य आडण गौण अशी डद्वडवध प्रकट होऊं शकते आडण मुख्य-गौणाचंी 
अदलाबदल करता ंयेते. तसें करतानंा ंमूळ योडजलेल्या आवतवनाचा अमुकपणा वारंवार स्थडगत होतो.” 

 
तालवादनाबद्दलच्या इतर सवव पुस्तकापेंक्षा ं हा गं्रथ वगेळा झाला आहे तो या अशा डकत्येक 

बाबतींत. पण तेवढ्यानेंडह सपंत नाहीं. तालशास्त्राचीं मूलतत्त्वें इतर गं्रथातं केवळ कामापुरतीं सागंनू सोिून 
डदलीं जातात, पण िॉ. गोखले त्याचं्यावर अडधक भार देतात, कारण या गं्रथाचें प्रयोजनच वगेळें  आहे. 

 
‘मागव’ आडण ‘मागी संगीत’ याचंा िॉ. गोखल्यानंीं ऊहापोह केला आहे तसा आडण तेवढा दुसऱ्या 

कोणीच केलेला नाहीं ‘मागव’ या कल्पनेची स्पष्ट कल्पना त्यानंीं सोदाहरण डदली आहे. मात्रा नेमकी केवढी, 
मात्रा आडण लघु याचंा परस्परसंबंध, इत्याडद मुदे्द त्यानंीं दीघव डचडकत्सा करून उलगिले आहेत. प्राचीन 
ज्योडतगवडणतातंील कोष्टकें  वापरून माते्रचा काळ सेकंदामंध्यें काढणें हें काम मोठें अवघि आहे असें मुळींच 
नाहीं. पण तसें करावें हें सुचणें, तें गडणत करणें, आडण आजच्या व्यवहाराच्या दृडष्टनें त्या गडणताकिे पाहून 
ग्राह्ाग्राह् ठरडवणें, हें एकट्या िॉ. गोखल्यानंाचं सुचलें  आडण साधलें . 
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मात्राचंें गडणत आडण मागी सगंीत हा भाग मला स्वतःला या गं्रथामध्यें पडहलाच महत्त्वाचा वाटला, 
कारण शास्त्रज्ञान, गं्रथावलोकन, गडणती बुडद्ध, व्यावहाडरक अनुसंधान आडण प्रचडलत स्वरलयतालडक्रयेचें 
स्वानुभवाचें ज्ञान हे सवव िॉ. गोखल्याचें डवशषे त्यातं एकवटलेले डदसतात. म्हणून ही प्रस्तावना 
डलडहण्याआधीं मी ज्या नोंदी केल्या त्यामंध्यें त्या भागातंील डकत्येक पृष्ठें अवतरणें म्हणून घेतलीं होतीं. परंतु 
डवस्तारभयामुळें  हात आंखिता घेतला पाडहजे म्हणून थोिक्यातं परामशव घेतों. 

 
प्राचीन भारतीय डशक्षणपद्धडतमध्यें उच्चार, पठण, व्याकरण, आडण छंद याचंें महत्त्व सवांत अडधक 

आडण प्रथमचें होतें हें िॉ. गोखले बजावतात. (प्रकरण – १२ “डवष्कंभक”) आपला सगंीतडवचार हा मूलतः 
छंदडवचारच आहे असा त्याचंा दावा आहे. (प्रकरण – १ “उपक्रम”). गद्यापासून प्रगत संगीतापयंत भाडषत 
उच्चारक्रमाचंी एक अखंि श्रेणी आहे हें अनेक स्थळीं अनेक उदाहरणानंीं त्यानंीं दाखडवलें  आहे 
व्याकरणातंील अ आ इत्याडद स्वर आडण संगीतातं हल्लीं ज्यानंा ं आपण सा रे वगैरे खुणेच्या नावंानंीं 
ओळखतों त्याचंा म्हणजे “अखंि उच्चाडरत उच्चनीच नादाचंा” संबंध ते जोितात आडण त्यासाठीं पाडणडन, 
कपगल, पतंजली (डतघे इ. स. पूवव ७०० ते इ. स. पू. १०००?), “भरत” व दडिल (दोघे इ. स. पूवव ३०० 
ककवा त्याडह आधीं), व अडभनवगुप्त (इ. स. ९००–१०००) याचें दाखले देतात. (प्रकरण – २ 
“लयकल्पना, तालकल्पना”, प्रकरण – ४ “लयपडरणाम : मात्रा, कला, आडण मागव”, प्रकरण – १२ 
“डवष्कंभक” प्रकरण – १६ “परंपरा आडण द्राडवि तालपद्धडत” इत्याडद). “सामान्य रोजव्यवहारातंील 
गद्यातंडह लय असतोच पण त्याला प्रमाणशीरता मुळींच नसते, तर जप वगैरेंमध्यें अगदीं एक–एक–एक 
अशी अडतशय डनबद्ध समान प्रमाणबद्धता असते, आडण संगीतामध्यें रंजक प्रमाणबद्धता असते” असें ते 
म्हणतात “रंजक प्रमाणबद्धता म्हणजे डनयमन असूनडह त्यातं काहंीं वैडचत्र्य–वैडवध्य साधणारी 
प्रमाणबद्धता.” (प्रकरण – १२ “डवष्कंभक”, प्रकरण – १७ “तालडववके”). ती प्रमाणबद्धता नादाच्या 
क्रमातं जागजागीं डवश्राम घेतल्यामुळें, अथवा नादाच्या उच्चनीचत्वामुळें, अथवा नादाचें बळ कमीअडधक 
करून, साधता ं येईल; बहुधा हीं डतन्ही कृत्यें एकसाथच केलीं जातात. अशी जी ही प्रमाणबद्धता ती 
लयप्रमाणबद्धता. ती काळानें मोजली जाते आडण त्या मोजणीचें साधन म्हणजे मात्रा. ‘एक’ मात्रा म्हणजे 
क, च, ट अशा उच्चारसुकर अक्षराच्या उच्चारणाचा काळ. अथात् कोणी अगदीं ऱ्हस्व तर कोणी जरा 
लाबंवलेला असा क, च इत्यादींचा उच्चार करील. तर त्याला काहंीं डनयम आहे कीं नव्हे? िॉ. गोखले 
सागंतात कीं डनदान प्राचीन काळीं तसा डनयम होता आडण तो नाट्यशास्त्रातं आहे. डनमेष नावंाचें एक 
काळाचें प्रमाण आपल्या ज्योडतगवडणतातं आहे, तसे पाचं डनमेष डमळून जेवढा काळ होईल तेवढ्या काळातं 
एक ऱ्हस्व अक्षर उच्चारावें (ककवा उच्चारता ंयेतें) आडण ती एक मात्रा. तेव्हा ंिॉ. गोखले डनमेष म्हणजे डकती 
सेकंद? या प्रश्नाच्या मागें लागतात. त्यानंीं आयवभट पडहला (जन्म इ. सन ४७६), वराहडमडहर (इ. सन 
४९०–५८७) आडण भास्कराचायव पडहला (जन्म इ. सन १११४) याचं्या गं्रथाचंा आधार घेतला आहे. या 
बाबत ते मला ऑगस्ट १९७९ मध्यें सागंतात : 

 
“वदेागंज्योडतष, ऋक् आडण यजुस्  यातंील ज्योडतष, यातं डनमेष आढळत नाहीं. अथवव ज्योडतषातं 

मात्र डनमेष आढळतो. परंतु १ अहोरात्र = ३० मुहूतव = ३० × ३० त्रुटी = ३० × ३० × ३० कला = ३० × ३० 
× ३० × ३० लव = ३० × ३० × ३० × ३० × १२ डनमेष असें अथववगडणत आहे, त्यानुसार डनमेषमान सुमारें 
२/२२५ अथवा ०·००९ सेकंद, जवळजवळ एक शभंराशं, सेकंद होतें आडण मात्रा = ५ डनमेष = जवळजवळ 
एक वीसाशं (०·०४५ ककवा २/४५) सेकंद होते. हें आजच्या व्यवहाराशीं जुळत नाहीं. पुन्हा,ं 
अथववसंवत्सराचें मान बरेंच स्थूल आहे म्हणून नेहमींप्रमाणें चारएक डमडनटाचंा फरक दुलवक्षनू १ अहोरात्र = 
२४ तास मानणेंडह डववाद्य आहे. नाट्यशास्त्रम्ध्यें मेषाडद राशी, रडववार इत्याडद नावंें नसून केवळ डतथी व 
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नक्षत्रें आहेत म्हणून त्याला वदेागंज्योडतष लागू ं करणें योग्य; पण त्यातं या अशा अिचणी येतात. 
आयवभटीयातंडह डनमेष नसला तरी गुववक्षरकाल आहे म्हणून मात्राकाल काढता ं येतो, १ मात्रा = अधा 
गुववक्षरकाल मानून मात्रा ⅕ (०·२) सेकंद होते म्हणजे अथवावरून काढलेल्या मापाच्या सुमारें सािेचारपट 
होते. (आयवभटीय गं्रथ मला १९७६ अखेर म्हणजे ‘डवष्कंभक’ प्रकरण छापलें  जात असतानंा ं डमळाला, 
म्हणून तो डहशबे तेथें छापला गेला.) वराहडमडहरानें डनमेष डदला आहे. त्याच्या कोष्टकाप्रमाणें डनमेष १६/७५ 
सेकंद (०·२१३ सेकंद) व म्हणून मात्रा १६/१५ (१·०६ सेकंद), जवळजवळ एक सेकंद होते. [लयपडरमाण 
: मात्रा, कला आडण मागव - टीकाडटप्पणी  ४ वर माझी एक घोिचूक झाली आहे १ मुहूतव = १ ¼ तास (५/४ 
तास) नव्हे तर ⅘ तास, म्हणजे ४८ डमडनटें, पाडहजे. भागावयाच्या ऐवजीं मी गुणलें  आहे, त्यामुळें  डहशबे 
चुकला आहे, १ मुहूतव = ४८ डमडनटें, १ कला = ९६ सेकंद, १ काष्ठा = ३⅕ (३·२) सेकंद, १ डनमेष = 
१६/७५ (०·२१३) सेकंद, १ त्रुडट = ८/७५ (०·१०७ सेकंद) असें हवें. ही चूक अलीकिे लक्षातं आली पण 
शुडद्धपत्र केव्हाचं छापून संपलें  होतें]. म्हणजे वराहाची मात्रा आयवभटाच्या सुमारें पाचंपट झाली. 
भास्कराचायांनीं डनमेष आडण गुववक्षरकाल हे दोन्ही डदले आहेत पण ते एका सरळ कोष्टकातं नाहींत. दोन 
कोष्टकामुंळें डनमेष ४/४५ सेकंद व मात्रा = अधा गुववक्षरकाल = ⅕ सेकंद असें डद्वधा होतें. ही मात्रा 
आयवभटाच्या एवढीच झाली. पण डनमेषावरून काढल्यास १ मात्रा = ५ डनमेष = ४/९, जवळजवळ अधा 
सेकंद होते. एकास दोन असें प्रमाण पितें म्हणून समन्वय होत नाहींच. वदेागंातं व आयवभटीयातं नाडिका 
आहे. पण बृहत्संडहता आडण डसद्धान्तडशरोमडणमध्यें नाहीं, डशवाय कोष्टकें डह परस्पराशंीं जुळत नाहींत, ही 
आणखी एक अिचण आहे. म्हणून जुनें काय तें पाहून, आज काय तें तपासून, काहंीं धागा जुळतो काय 
एवढेंच माझें पाहणें आहे. – राधागोकवद संगीतसार माझ्या हातीं १९७७ मध्यें आला, अथात् त्यातंील डहशबे 
(परंपरा आडण द्राडवि तालपद्धडत) च्या आधीं देता ंआला नाहीं. त्यातं कमलपत्र वगैरे भाकि आहे (त्याचा 
उल्लेख माझ्या पूवींच्या वह्ानंोंदींमधून (लयपडरणाम : मात्रा, कला आडण मागव - डटकाडटप्पणी  ४) वर 
केलाच.) तरी त्याप्रमाणें मात्रा सुमारें एक शताशं सेकंद, म्हणजे अथवाच्याडह सुमारें एक पंचमाशंाइतकी 
होते. रत्नाकर–राधागोकवद संगीतसार यातंील साम्य लक्षातं घेता,ं आडण रत्नाकराला असल्या बाबतींत 
डकतपत प्रमाण मानावें याबद्दल मला शकंाच आहे म्हणून, हें फक्त नोंदून ठेवलें , ब्रह्मगुप्ताचे गं्रथ मला 
अजून डमळाले नाहींत, पण ते पाहून काहंीं साधेलसें नाहीं.” 

 
पुन्हा,ं तालदशप्राणदीडपका (इ. स. सुमारें १०००) वगैरे गं्रथामंध्यें नािीचे ठोके डकती जलद ककवा 

सावकाश पितात यावर त्या त्या गायकवादकाचा त्या त्या वळेचा मात्राकाळ ठरतो त्याचा डहशबे डदला 
आहे. त्याचें गडणत करून िॉ. गोखले दाखवतात कीं अशा प्रकारें मात्राकाळ १/१८ ते ९/१६ सेकंद या 
मयादातं बसतो. पुढें अडधक डवचार केल्यावर १९७८ मध्यें शुडद्धपत्रातं (पडरडशष्ट २ : शुडद्ध–सुधारणा) ते 
१/१२ व ⅓ याडह मयादा नािीशास्त्राप्रमाणें सागंतात, पण त्या १/१८ व ९/१६ यातंच बसतात. व्यावहाडरक 
दृडष्टनें त्याचंें म्हणणें असें कीं मात्राकाल नािीवर ठरणें हें अगदीं सयुस्ट्क्तक आहे. (प्रकरण – ५ 
“अंगकल्पना आडण अंगप्रमाणें”). 

 
अशा प्रकारें शोधक बुडद्ध, डचडकत्सक वृडि आडण व्यावहाडरक तारतम्य हीं वापरून िॉ. गोखले 

डनष्कषव एवढाच काढतात कीं मात्राकाळ, म्हणजे एका ऱ्हस्व अक्षराच्या उच्चाराचा काळ, हा सुमारें १/२० 
सेकंदाहून कमी नाहीं आडण सुमारें १ सेकंदाहून जास्त नाहीं. त्यातल्यात्यातं, आजचा प्रघात लक्षातं घेता,ं 
मात्रा सुमारें अध्या सेकंदाची म्हणता ंयेईल. 
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मध्यलयीची मात्रा सुमारें अध्या सेकंदाची, दु्रतलयीची सुमारें पाव सेकंदाची, डवलंडबतलयीची 
सुमारें एक सेकंदाची, हा िॉ. गोखल्याचंा एकूण डनष्कषव मला पटतो. (ते म्हणतात कीं “हल्लीं हें कोणी 
फारसें मानीत नाहीं, डवलंडबत लय हा अडतशय डवलंडबत आडण दु्रतलय हा अगदीं भागदौि करणारा लय 
मानला जातो.” तें खरेंच आहे.) यावरून माझा तकव  असा कीं प्राचीन काळचें डनबद्ध संगीत हें आजच्या मध्य 
ककवा दु्रत लयींतच असलें  पाडहजे. 

 
क इत्याडद ऱ्हस्व अक्षराचंा उच्चारकाल ती एक मात्रा. का इत्याडद दीघव अक्षराचंा उच्चारकाल दोन 

मात्राइंतका. अशा प्रकारें १, २, ३, वगैरे मात्राकाळानंा ंलघु, गुरु, प्लृत वगैरे नावंें आहेत. पण उच्चार 
कमींतकमी एक पूणव माते्रएवढाच पाडहजे असें नाहीं, त्याहून ऱ्हस्व उच्चारडह होणारच. तेव्हा ंअधा, पाव, 
अष्टमाशं, सोळाशं वगैरे मात्राभागातंके काळडह साडंगतले आहेत. अथात् सवा, दीि, इत्याडद काळडह 
झालेच. अशा प्रकारें ‘एक’ या प्रमाणावर बसवलेले छोटेमोठे उच्चारकाल होतात. तीं अंगें. ‘अ’ सारख्या 
ककवा सारेगम इत्यादींच्या उच्चनीच ‘आवाजा’ंसारख्या उच्चारावंर तीं बसवलीं आहेत म्हणून ती ‘स्वर–अंगें.’ 
तीं लयीचीं अंगें आहेत म्हणून तीं ‘लयागंें’ होत. 

 
केवळ अ इत्याडद स्वरातंील म्हणजे स्वराक्षरातंील ककवा सारेगम या आवाजाचं्या स्वरातंील म्हणजे 

उच्चनीच नादातंील हीं पाव अधा वगैरे स्वरागंें यथास्ट्स्थत संभाळणें कडठण. म्हणून त्यानंा ं मदतीसाठीं 
हाताच्या हालचालींची जोि डदली. डशवाय संगीतातं नृत्यडह येतेंच आडण नृत्यामध्यें तर शरीराची हालचाल 
मुख्य असते, उच्चार नव्हेत. तेव्हा ंहाताच्या हालचालींची काहंी रीत ठरवनू डदली आडण डतचे डनयम ठरवनू 
त्यापं्रमाणें कालप्रमाणें बाधूंन डदलीं. हाताच्या हालचालींना ंकला म्हटलें  आहे. त्या हालचाली म्हणजे हात 
उताणा पालथा करणें, बाजूला फें कणें, उभा करणें वगैरे, आता ंटाळी, चुटकी याडह हाताच्याच हालचाली 
म्हणजे कलाच. पण त्याचंा आवाज होतो आडण बाकीच्याचंा आवाज होत नाहीं एवढा फरक. टाळी वगैरे 
आवाजदार (सशब्द) हालचालींच्या कलानंा ंडक्रया ( = हस्तडक्रया) असें वगेळें  नावं आहे. चुटकीला धु्रवा 
म्हटलें  आहे. समोर दोन्ही हात उभे धरून मारलेली टाळी तो सडन्नपात, तो बहुधा ंजोरदार वाजवावयाचा. 
आपली नेहमींची टाळी म्हणजे िाव्या उताण्या हातावर पालथा उजवा हात मारणें, ती शम्या. आडण त्याच्या 
उलट म्हणजे िावखोरी टाळी तो ताल. (हल्लीं फक्त ताल हा एकच शब्द उरला आहे.) अशा या डक्रया 
आहेत. त्या डक्रया म्हणजे सशब्द कला आडण इतर हालचाली म्हणजे डनःशब्द कला, यानुंसार लयीच्या 
काळाचें प्रमाण बाधंलें  आहे आडण त्याप्रमाणें पाव अधा पाऊण सवा दीि वगैरे भाग म्हणजे ‘अंगें,’ लयागंें, 
ठरवलीं आहेत. त्यामंध्यें ‘स्वर’ नाहीं म्हणून तीं स्वरागंें नव्हेत. तीं हाताच्या तळव्यावर म्हणजे ‘करतला’वर 
आधारलेलीं आहेत. ‘करतलप्रडतडष्ठत’ असा तो ‘ताल.’ म्हणून हीं ‘तालागंें’ म्हणावयाचीं. तीं साभंाळावयाचीं 
म्हणजे हल्लींच्या भाषेंत “ताल धरावयाचा”. (तो टाळीनें साभंाळला जातो, आडण िॉ. गोखले आपली 
मािंणी टाळीवरूनच सुरंू करतात; पण पुढें हळंूहळंू टाळी हें साधन सोिून द्यावयास सागंतात. 
“पडरडचताकिून अपडरडचताकिे, सोप्याकिून अवघिाकिे जाण्याचें” त्याचंें धोरण आहे म्हणून त्यानंीं अशी 
मािंणी केली आहे.) अशा प्रकारें ताल या शब्दाचे दोन अथव झाले. (पूवीं िावखोरी पण हल्लीं कशीडह) टाळी 
हा एक अथव, आडण करतलप्रडतडष्ठत’ असें लयमान हा दुसरा अथव. 

 
एका टाळीचा काल म्हणजे नेमका केवढा याचा पूणव उलगिा िॉ. गोखल्यानंीं (लयागंसाधन : 

तालागं, लयागंसाधन : तालागं व ग्रह) यावंर केला आहे; तो डवद्यार्थयांनी लक्षपूववक अभ्यासण्यासारखा 
आहे. 
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टाळी वगैरे व्यक्त होणारें जें लयागं, त्याचें ‘एक मान’ म्हणजे एका टाळीचा काल. टाळी ही डक्रया 
म्हणजे वर साडंगतलेल्या व्याख्येप्रमाणें ‘कला’ आहे. एका टाळीच्या कालाचें नावं लघु. त्याच्या दुप्पट तो 
गुरु. डतप्पट तो प्लृत. अशीं हीं ‘तालागं’ नावंाचीं लयागंें होतात. 

 
मात्रानंीं मोजलें  जाणारें जें स्वरागं नावंाचें लयागं, त्याचा तालागंाशीं संबधं ज्या साधनानें जोिला 

जातो तोच ‘मागव’. एका तालागं–कलेला एका ऱ्हस्व अक्षराचा उच्चार झाला म्हणजे एक मात्रा इतका काळ 
लागला, तर तो धु्रव मागव. त्यातं १ तालागंलघु = १ स्वरागंमात्रा. अथात् माते्रला लघु म्हणता ं येतें. दोन 
मात्राचंा तो गुरु, तीन मात्राचंा तो प्लृत. साडहत्यातं आडण छंदःशास्त्रातं ऱ्हस्वाक्षर = लघु, दीघाक्षर = गुरु 
अशाच व्याख्या आहेत. पण दोन मात्राचं्या काळालाडह एक तालागंकला ठेवता ं येईल. तो डचत्रमागव. चार 
मात्राचंी कला केली तर तो वृि ककवा वार्मतक मागव. आठ मात्राचंी कला केल्यास दडक्षण मागव. पुढें इ. स. 
८०० नंतर ३ मात्राचं्या कलेचा डचत्रतर, ६ चा अधवषट्डचत्र, १२ चा षट्डचत्र, असेडह मागव सागंण्यातं येऊं 
लागले. 

 
मागांमध्यें अक्षरोच्चार जलद ककवा सावकाश करावयाचा नाहीं. माते्रचें मान अधा सेकंद ककवा काय 

जें योडजलें  असेल तें बदलावयाचें नाहीं. पण टाळीकाल एका माते्रएवढा, दोन मात्राएंवढा इत्याडद प्रकारें 
ठेवावयाचा व धु्रव, डचत्र वगैरे मागव त्यानुसार साधावयाचे. आधीं एका माते्रला टाळी वगैरे कला, नंतर 
थोड्या वळेानें दोन मात्रानंा एक कला, असा फेरफार करावयाचा नाहीं. तात्पयव, मागव म्हणजे बाधूंन डदलेला 
ठराडवक कायदा. 

 
िॉ. गोखल्याचंा दावा असा आहे कीं यापलीकिे मागव या कल्पनेची व्याख्या ककवा खुलासा काहंींडह 

कोठेंडह नाहीं. मागव म्हणजे एका प्रकारचा अबाडधत डनयम, एवढाच मतलब फक्त आहे; दुसरा नाहीं. एका 
सुराला एक मात्रा असा उच्चार करीत सारे गम पध डनसा अशा आठ मात्रा घेतल्या, आडण त्यातं दोनदोन 
मात्रानंा ंएक एक ‘ठोका’ ठेवला, तर तो डचत्रमागव होईल. पण त्याच आठ मात्रा लय कायम ठेवनू म्हणतानंा ं
ठोके मात्र सा, ग, प, यावंर ठेवले तर सारे, गम, पधनीसा असें होईल, त्यातं डतसऱ्या ठोक्याचा काळ चार 
मात्राचंा झाला; म्हणून मागव पाळला गेला नाहीं. 

 
असे ‘बाधूंन टाकलेले’ जे ताल ते मागवताल. अगदीं प्रथम साडंगतलेले ताल दोन: चच्चत्पटु: व 

चाचपटु. 
 
त्याचप्रमाणें ‘मागवराग’ ही कल्पना आहे असें िॉ. गोखल्याचंें म्हणणें आहे. उठावणीचा सूर, न्यास 

अपन्यास येणारे सूर, लयप्रमाण, कोणत्या सुरावर कोणत्या प्रमाणाची कला, हें सवव मागवरागातं बाधूंन 
टाकलेलें  असतें. 

 
अथात् आजसुद्धा ंमागव पाळून गायनवादन करता ंयेईल. (आडण नवडशके एका अथानें करतातच!) 

पण त्यातं रंजकता फारशी येणार नाहीं, कारण सारेंच ठराडवक. रंजकतेसाठीं कोठें डनयमानंा ंमुरि घातली 
तर त्या गायनवादनाला ‘देशी’ म्हणत. “देशी हा शब्द मतंगकृत बृहदे्दशी (इ. स. ७०० ते ९०० या काळातं) 
या गं्रथातं सववप्रथम आढळतो. ‘नाना देशामंध्यें डस्त्रया, बाळगोपाळ, रावरंक पुरुष इत्याडद लोक [आपापल्या 
भाषा–उच्चारपद्धडत–संस्कारवळण वगैरेंमुळें] आपल्या इच्छेप्रमाणें रंजक वाटेल तें आविीनें गातात, तें 
देशी’ अशी मतंगाची व्याख्याच आहे. अथात् देशीमध्यें मागव पाळंू असें व्रत घेतलेलें  नाहीं. परंतु देशीचेडह दोन 
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प्रकार होतील. एक म्हणजे असें देशी संगीत त्या त्या स्थलकालीं लोकडप्रय होऊन रूढ होतें तें. मग अथात् 
त्याचे काहंीं डनयम होतातच. मात्र ते डनयम मागवपद्धडतसारखे किक काटेंकोर नसून केवळ एक स्थूल 
सागंािा नेमून देणारे असतात. देशीचा दुसरा प्रकार म्हणजे ज्याची रीतपद्धत वगैरे रूढ झालेली नाहीं 
आडण ज्यातं डनत्यनवें काहंीं होत असतें तें.” असें िॉ. गोखले म्हणतात. तेव्हा ं“एकाच स्थलकालीं एकाच 
समाजातं देशी आडण मागी अशा दोन्ही धतीचें संगीत असू ंशकतें” असा त्याचंा दावा आहे. 

 
पूवीं मागी संगीत म्हणून काहंीं होतें, तें नष्ट झालें , आडण त्याच्या जागीं देशी संगीत (रागदारी वगैरे) 

आलें  अशी आज सगळीकिे समजूत आहे. ती वरील प्रकारें िॉ. गोखले खोिून काढतात. डशवाय, आलाप 
ताना वगैरे अलंकार मागी संगीतातं नव्हते अशीडह समजूत आहे; डतचें डनराकरण त्यानंीं शार्ङ्व देवाच्या 
(तेरावें शतक) श्लोकानेंच केलें  आहे. त्या श्लोकाचा अथव असा कीं, “मागव आडण देशीय अशा दोन्ही 
प्रकाराचंें (दे्वधा) संगीत असतें; तें दोन्ही प्रकाराचंें संगीत (तद् द्वय)ं सुस्वर ताना यानंीं रंगवलेलें  (सुस्वरैः 
तानैः उपेतं) असतें.” डतसरी समजूत अशी कीं मागी संगीत हें गंधवव वगैरे गात आडण त्याचा हेतु देवानंा ं
संतुष्ट करण्याचा म्हणजे धार्ममक होता. ही समजूत िॉ. गोखले भाकि म्हणून डझिकारूनच टाकतात. 

 
मागवताल पाळण्यासाठीं जी टाळी म्हणून वर साडंगतली ती टाळीच पाडहजे असें गं्रथातं कोठें 

साडंगतलेलें  नाहीं, ती ‘एक कला’ आहे; ती डनःशब्द असूं शकेल. तेथें काहंीं डवशषे जाणवले एवढा नादातं 
फरक हवा एवढेंच. पुढें िॉ. गोखले म्हणतात कीं मुका माणूसडह वादन ककवा नृत्य करंू शकतो म्हणून हा 
डवचार तालवाद्यवादनाला व नृत्याला लागतो हें स्पष्टच आहे, पण थोटा मनुष्यडह गाऊं शकतो म्हणून तो 
डवचार केवळ गायनालाडह लाग ू पिला पाडहजे. अथात् हस्तडक्रया सोिून केवळ स्वरागंातं ताल व्यक्त 
झाला पाडहजे. तसा तो होतोच. तो स्वर उच्चनीच केल्यानें सुद्धा ंहोतो. आडण नादाचें बळ कमी अडधक 
केल्यानेंडह होतो. या “नादबलभेदा”चा सडवस्तर खुलासा त्यानंीं सववत्र केलाच आहे. 

 
“सुरासुरातं लयताल भरलेला असतो,” “तालहीन संगीत हें बेताल” वगैरे परंपरागत उद्गाराचंा 

मागोवा िॉ. गोखल्यानंीं अशा प्रकारें स्वरागंाचा उलगिा करीत घेतला आहे. तेथें ताल म्हणजे टाळी नव्हे, 
ताल म्हणजे ‘करतला’ वर आधारलेला नव्हे, तर ताल म्हणजे एक बैठक, एक ‘तळ’ असें ते प्रडतपादन 
करतात आडण त्यासाठीं ‘तलं प्रडतष्ठाकरणम्’ या नाट्यशास्त्रातंील सूत्राचा आधार देतात. 

 
िॉ. गोखले आधारपुराव्याडशवाय सहसा डलहीत नाहींत आडण आधार नसून तकव  ककवा केवळ 

अंदाज केलेला असला तर तशी कबलूीडह देतात, आडण इतरानंींकह तसेंच करावें अशी त्याचंी अपेक्षा असते 
ती वावगी नव्हे. डक्रयेचीं उदाहरणें हा एक पुरावाच, म्हणून या गं्रथामध्यें जागजागीं उदाहरणाचंी रेलचेल 
डदसते. डकत्येक उदाहरणें ग्रामोफोन रेकॉिंस् मधील आहेत, कारण तीं डटकाऊ उदाहरणें होत. त्यापंैकीं 
बहुतेक उदाहरणें आजच्या डपढीला जुनाट ककवा अज्ञात वाटतील हा केवळ कालमडहमा म्हटला पाडहजे. 
अशीं उदाहरणें डदल्यामुळें  डक्रया, अंग, ग्रह, जाडत, कला असे डवषय सुबोध आडण स्पष्ट झाले आहेत. 
तालागं आडण स्वरागं याचें तर ‘घराणेदार’ धिेच त्यानंीं डदले आहेत, ते अभ्यासण्याजोगे आहेत. 

 
“प्रस्तार” हा संगीतशास्त्रातंील एक उपेडक्षत आडण दुबोध डवषय. पण ती तर संगीताची नािीच, असें 

म्हणून िॉ. गोखले तो डवषय तपशीलवार उपयुक्त असा मािंतात. हें इतरत्र कोठेंडह घिलेलें  नाहीं. 
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येथें या गं्रथाची आडण इतराचंी तुलना संपते आडण या गं्रथाचा वगेळेपणा डसद्ध होतो. पण तेवढ्यानें 
या ‘लयताला’च्या ‘डवचारा’ची केवळ पूववतयारी होते. मुख्य गं्रथ वगेळाच आहे आडण तोच मोठा, महत्वाचा, 
आडण कोणत्याडह भाषेंत अपूवव ठरावा असा आहे. 

 
कारण हा गं्रथ केवळ लयतालशास्त्राचा नाहीं. त्या शास्त्राचें डनडमि करून संगीताची गडत शोधंू 

पाहणारा हा गं्रथ आहे. इतकें च नव्हे तर तो केवळ संगीतशास्त्राचाडह गं्रथ राडहलेला नाहीं. संगीतशास्त्राचें 
डनडमि करून, लय आडण ताल याचंा ज्या ज्या डवषयाशंीं संबधं येतो त्या त्या सवव डवषयाचंी दखल घेऊन 
त्यानंा ंएका सूत्रातं बाधूंन स्वतंत्र डवचार मािंणारा असा ‘लयतालडवचार’ हा गं्रथ झाला आहे. असे डवषय 
म्हणजे भौडतक नादशास्त्र, शारीडरक आडण मानडसक नादशास्त्र, उच्चारशास्त्र, आडण वगेवगेळ्या भाषातंील 
उच्चारप्रणालींचें शास्त्र, व्याकरण, छंदःशास्त्र, सौंदयवशास्त्र इत्याडद. 

 
एवढ्या आवाकं्याचा, आडण त्यातंडह परखि वैज्ञाडनक तकव पद्धडतचा कटाक्ष धरून डलडहलेला, 

दुसरा गं्रथ डनदान भारतातं झालेला तरी माझ्या ऐडकवातं नाहीं. हें सारेंच अपूवव आहे, कारण संगीताच्या 
वाङ्मयाच्या दृडष्टनें िॉ. गोखले हे स्वतःच एक ‘एन्साय्क्लोपीडिक’ गृहस्थ आहेत. त्यानंा ंउिरभारतातंील 
बहुतेक मुख्य भाषा येतातच (आडण यंदापासून ते तडमळ भाषा डशकंू लागले आहेत), डशवाय फासी, उदूव, 
लाडटन, फ्रें च, जमवन आडण रडशयन याडह भाषा त्यानंा–ंइंग्रजी, मराठी, गुजराती व संस्कृत याडंशवाय-
अवगत आहेत. त्यापंैकीं बहुतेक भाषामंध्यें ते सफाईनें वाचूं बोलंू डलहंू शकतात. भरीला त्याचंें डवस्तृत वाचन 
आडण डततकें च सखोल मनन आहे. त्यानंा डकती डवषयातं गडत आहे याचा अंदाज मला अजून आलेला 
नाहीं. मुळाचा शोध घेण्याचें त्यानंा व्यसनच आहे, आडण स्वतंत्रपणें डवचार करण्याची संवय आहे. एकाच 
वळेीं तीनचार वगेवगेळ्या डवषयातंील वगेवगेळ्या मागांनीं त्याचंा डवचार चालतो आडण मग तो एका 
सूत्रामध्यें गंुफला जातो. ते सागंतात कीं “घन पदाथाचें डचत्र समोरून वरून आडण एका बाजूनें असें 
वगेवगेळें  काढता ं येतें; पदाथांचें रूप जर सुबोध नसलें  तर त्याचे जागजागीं छेद कल्पून ते छेद समोरून 
पाडहले आहेत असें मानून आणखी डचत्रें काढता ं येतात. आडण हीं सवव डचत्रें सपाट कागदावरील रेषाडचत्रें 
असतात. पण टनवर, डफटर, एंडजडनयर असे कारीगर त्या सपाट डचत्रावंरून तो तो घनपदाथव आपणासंमोर 
उभा करंू शकतात.” ही ‘डत्रडमडतदृडष्ट’ िॉ. गोखले आपल्या इतर व्यासंगातंडह आणत असले पाडहजेत. पण 
त्यामुळें ते चार चौघाचं्या सभंाषणातं मुखदुबवळ भासतात. आडण शास्त्रीय चचेला इतके फाटें फोितात कीं 
याची जरूर आहेच काय असें वाटंू लागतें. जरूर त्यानंा ंस्वतःला वाटते एवढें मात्र खरें. डकत्येकदा संभाव्य 
आके्षप आडण इतरानंा ंसहजीं न डदसणाऱ्या त्रुटी त्यानंा ंस्वतःला जाणवतात आडण ती भरपाई करण्याच्या 
मागें ते लागतात. 

 
उदाहरणाथव, काल या ‘वस्तु’ची परीक्षा त्यानंीं सहा सात पानातं केली आहे आडण डतच्यामध्यें 

अथवववदे–भगवद्गीता–योगसूत्रें याजंपासून मढेकर आडण जे. बी. प्रीस्टले याजंपयंतच्या लोकाचंी हजेरी 
लावली आहे, आइन्ष्टाइन्लाडह त्यानंीं सोिलें  नाहीं. हें सारें कशासाठीं तर “काल आडण घटना व घटना 
आडण प्रत्यय हे परस्परावलंबीच नव्हेत तर परस्परभावी आहेत” हें साधार सागंण्यासाठीं. हा गं्रथ केवळ 
संगीतडवषयक आहे असें मानणारानंा ंहें सवव भेविावतें. पण इतकी डवडवध अस्सल आडण उपयुक्त माडहती 
इतक्या थोड्या जागेंत क्वडचतच आढळेल. आडण “गडत ही कल्पना स्पष्ट करावयाची तर कालप्रतीडत या 
कल्पनेचें स्पष्ट ‘व्याख्यान’ हवेंच” असें िॉ. गोखल्याचंें म्हणणें आहे. 
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दुसरें उदाहरण ‘लयव्याख्या’ या अनुबंधाचें देता ंयेईल. लय ही कल्पना तेथें अडतशय स्पष्ट करून 
साडंगतली आहे : इतकी कीं बाकी काहंीं उरलें  नसेल. डशवाय “लयमान म्हणजेच लय ही लक्षणा केली 
नसती तर बरें झालें  असतें” असा वरवर सोज्वळ पण मुळातं डतखट शरेासुद्धा ंपरंपरागत पडरभाषेवर मारला 
आहे. पण हें करतानंा ंपरा पश्यंती मध्यमा वैखरी या वाणी, आहत–अनाहत नाद; नादकबदु, शब्दध्वडन, 
अथवयुक्त शब्द (‘स्फोट’), वणव, अथव, अथवसंकेत, साम्यावस्था, गुणक्षोभण, गुणपडरणाम इत्याडद प्रपंच एवढा 
आणला आहे कीं हा आध्यास्ट्त्मक डवषय येथें कशाला असें वाटंू लागतें. 

 
पण समग्र गं्रथ नेटानें पुन्हा ंपुन्हा ंवाचला कीं मग डदसतें कीं िॉ. गोखले आध्यास्ट्त्मक डवचाराचंीडह 

वैज्ञाडनक दृष्ट्या ंतपासणी करतात, जें त्या तकव पद्धतींमध्यें बसतें त्याची व्यावहाडरक बुडद्धला पटेल अशी 
मािंणी करतात, जें तसें मािंता ंयेत नाहीं तें बाजूला सारतात, आडण जें तकव पद्धडतला डवरुद्ध तें टाकूनच 
देतात. या सरणीनें जाऊन ते म्हणतात कीं परा, पश्यतंी, मध्यमा आडण वैखरी या वाणी प्रत्यक्ष अनुभवाच्या 
आहेत, एक दुसरींतून अशा प्रकारें त्याचंा उगम होतो आडण तशाच उलट क्रमानें त्या परस्परातं डवलीन 
होतात. “अशा उलट क्रमाला योगसूत्रातं ‘प्रडतप्रसव’ म्हटलें  आहे” असें मला त्याचंें सागंणें आहे. हें डवलीन 
होणें म्हणजेच लय, लयाला जाणें, लय पावणें वगैरे. अनाहत नादातूंन आहत नाद डनमाण होतो आडण पुन्हा ं
तो अनाहतातंच लय पावतो. जेव्हा ंआपल्याला काहंीं डक्रया वगैरे घिलेली जाणवत नाहीं तेव्हा ंतेथले सवव 
घटक (‘गुण’) एकमेकाशंीं जण ूकाय ‘गुण्यागोकवदानंें नादंत’ असतात. ती ‘साम्यावस्था.’ त्या घटकाचं्या 
परस्पर संबंधातं, प्रमाणातं, काहंीं फेरफार झाला कीं तो एक प्रकारचा डबघािच म्हणून त्याला ‘क्षोभण’ 
म्हटलें  आहे. असें क्षोभण झालें  कीं काहंीं डक्रया वगैरे घिलेली आपल्याला जाणवते. ही उत्पडि. उत्पन्न 
झालेली डक्रया ककवा वस्तु डटकते ती स्ट्स्थडत. त्या वस्तुचे ककवा डक्रयेचे जे कोणी घटक असतील 
त्याचं्यामधील ‘डबघाि’ संपला, त्याचंें परस्पर प्रमाण पुन्हा ंपडहल्यासारखें झालें , पुन्हा ंसाम्यावस्था आली, 
म्हणजेच ‘क्षोभणा’चें ‘शमन’ झालें , कीं उत्पन्न झालेली वस्तु वगैरे जणू ंकाय नाहींशी होते. तो ‘लय.’ 
उत्पडि स्ट्स्थडत लय या तीन अवस्था आहेत. िॉ. गोखले म्हणतात कीं अशी मािंणी अगदीं डवज्ञानसंमत 
ठरते, ती आध्यास्ट्त्मक म्हणण्याचें काहीं कारण नाहीं. 

 
येथें एक प्रश्न येतो : आहत नादाचा अनाहतातं लय होतो हें ठीक आहे; पण तंबोऱ्यामध्यें काय 

होतें? तेथें तर सारखा आहत नाद चालंूच असतो, तरीडह ‘साम्यावस्था’ जाणवतेच. या प्रश्नाला िॉ. 
गोखल्याचंें उिर असें कीं, आहत नादाचा अनाहतामध्यें लय होतो हा मूलडसद्धातं खरा, पण त्याचा 
संगीतातं डवशषे उपयोग नाहीं. उत्पडि होऊन एक स्ट्स्थडत डनमाण झालेली असते, त्या स्ट्स्थडतच्या घटकाचंें 
(‘गुणाचंें’) काहंीं (अ–सम असें पण) परस्परमान असतेंच. तेंडह परस्परमान जेव्हा ं पालटतें तेव्हा ं
स्ट्स्थडतमध्येंडह बदल होऊन दुसरी स्ट्स्थडत येते. म्हणजे अवस्थेमध्यें फरक होतो. (िॉ. गोखले मला असें 
सागंतात कीं हा ‘िायनाडमक ईडक्वडलडब्रयम’ आहे. तो बदलला कीं नवा ‘िायनाडमक ईडक्वडलडब्रयम’ येतो; 
आडण असा क्रम चालतो.) म्हणजे पडहली स्ट्स्थडत पुढल्या स्ट्स्थडतमध्यें लय पावते. अशा बदलाचें कारण तो 
‘गुणपडरणाम’. नाद कंपनानें उत्पन्न होतो, आडण कंपन ही साम्यावस्था नव्हे. िॉ. गोखले पुढें 
तंबोऱ्याबद्दलच्या माझ्या प्रश्नाचें उिर असें देतात कीं “तंबोऱ्यामध्यें नादाचें ‘उन्मेष’ उसळत असतात; 
खजाच्या तारेचा नाद कमी होतो तेव्हा ंजोि एकामागनू एक वाजतात, त्याचंा नाद डवरणार एवढ्यातं 
पंचमाचा (ककवा मध्यमाचा अथवा डनषादाचा) नाद उठतो. पुन्हा,ं खजाच्या तारेच्या ‘सा’चें बळ जरा कमी 
होऊं लागतें तेव्हा ंमध्यपंचमाचा नाद ऐकंू येऊं लागतो, आडण ‘सा’ जेव्हा ंक्षीण होतो तेव्हा ंतार तीव्र गाधंार 
गंुजत उठतो. हे नाद एकामागनू एक होत असतात. त्याचंें कारण रंुद गोल घोिीची जव्हारी. या 
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उन्मेषामुंळेंच तंबोऱ्याचें गंुजन अतुल्य हृद्य बनतें. ती मौज बाजाच्या पेटीच्या चार पट्ट्ट्या दाबून धरून 
डमळणारच नाहीं.” 

 
शास्त्रडवषयातं प्रमाण, तकव  आडण प्रायोडगक पिताळा याचंी सागंि घातलीच पाडहजे आडण प्रत्येक 

डवषय, प्रत्येक संज्ञा स्पष्ट जाणीवेंत आली पाडहजे हें अशा प्रकारच्या चचेमुळें  एकदा पटलें  म्हणजे हा गं्रथ 
वस्तुतः फार काटेंकोर आडण संडक्षप्त आहे हेंच डदसतें. जेथें डवद्वान् म्हणवणारे लोक अशास्त्रीय मतें आडण 
डवचार प्रसृत करीत आहेत असें डदसेल तेथें िॉ. गोखले प्रडतडक्रया दाखडवतात, आडण जेव्हा ंअशीं मतें आडण 
डवधानें डशरोधायव मानलीं जातात तेव्हा ं त्याचं्या वादबुडद्धला व लेखणीला धार चढते. आडण तेथेंच ते 
पुराव्याचा िोंगर उभा करतात. 

 
साडहस्ट्त्यकाचंी लयकल्पना, आधुडनक मराठी छंदडचडकत्सकाचंें ‘छंदोरचनाशास्त्र’, श्रुडतपंडिताचंें 

श्रुडतगडणत, इत्याडद डवषयावंरील पृष्ठामंध्यें हें डवशषे जाणवले. तेथेंडह एक वैडशष्ट्य लक्षातं घेण्यासारखें 
आहे. िॉ. गोखले हे खंिन करतातच, पण त्याबरोबरच पुष्कळ माडहती अशी देतात कीं जी डनदान त्या 
संदभांत तरी कुणी डदलेली नाहीं. उदाहरणाथव, लय शब्दाचा जो सववमान्य कोशाथव आहे त्याचा सरळ 
मागोवा घेत लयव्याख्या करावी यात काहंीं डवशषे नाहीं, पण तें काम कोणी केलें  नव्हतें तें िॉ. गोखल्यानंीं 
प्रथम केलें , आडण म्हणून त्यानंा ंसाखं्यशास्त्राकिे वळावेंच लागलें . ‘लयतत्त्व’ असें काहंींडह नाही, तर लय 
ही एक अवस्था आहे आडण ती काळाशीं संबडंधत आहे, अवस्था हें कधींडह ‘तत्त्व’ मानता ं येणार नाहीं, हें 
त्यानंीं स्पष्ट बजावलें  आहे, ही अलीकिच्या साडहत्य सौंदयव शास्त्रावर एक डवदारक टीकाच होय. 
छंदोरचनेवर टीका करतानंा ंतर त्यानंीं फासी छंदःशास्त्र काय आहे हें प्रथमच मराठीत आणलें  इतकें च नव्हे 
तर ख्याल, झुलते ठेके इत्याडदकाबद्दल अंदाज बाधंतानंा ं त्या डदलेल्या माडहतीचा सोदाहरण उपयोगडह 
केला. श्रुडतपडंितावंर टीका करतानंा ंभरपूर ध्वडनडवज्ञानडह डदलें . परंपरेचा शोध घेतानंा पानापानावर नवी 
नवी माडहती डदलेली आढळेल. सामगायनाचें लयतालदृष्ट्या ंपरीक्षण िॉ. गोखल्यानंींच प्रथम केलें  आहे. 
सवव छंद हे मात्राछंदच हा स्वतःचा डसद्धातं मािंला आहे. नाट्यशास्त्रम्ची लयतालछंदडवषयक सम्यक् 
आलोचना थोिक्यातं आणली आहे. मराठी प्रदेश आडण कनाटक याचंें नातें दाखवलें  आहे. कनाटकी 
तालपद्धडत थोिक्यातं का ंहोईना मराठींत समजावनू सागंणारे िॉ. गोखले हे आजतरी एकटेच आहेत. 
मुसलमानाचंें भारतीय संगीतातं कायव काय याची डचडकत्सा करतानंा ंइस्लाममधील हदीस, अझम, राय, 
इस्ट्स्तसाँब, इस्ट्स्तस्लाः, उफव , एल्यास, हराम, मकू्रः, जाइझ, मुबाह, अशा गोष्टींची फोि अडतसंके्षपानें केली 
आहे तीडह मराठींत प्रथमच असावी. इस्लाममध्यें नामस्मरण ईशस्तुडत हें एक कतवव्यच आहे. तें करतानंा ं
त्यातं सागंीडतक ‘मसाला’ घालणें हा गुन्हा कीं नव्हे? गुन्हा असल्यास तो डकती क्षम्य-अक्षम्य? याबद्दल 
मतभेद होऊं शकतो हें ते दाखवतात. डरद्मची आडण त्या अनुषंगानें पडिमी संगीताची स्पष्ट रूपरेषा िॉ. 
गोखल्यानंीं एकट्यानेंच डदली आहे : इतकी कीं अतःपर मेलिी–हामवनी, लय–डरद्म याजंबद्दलचा 
कार्थयाकूट होऊंच नये. 

 
असे अगडणत दाखले प्रत्येक पानावर दाखवता ं येतील. त्यातंडह डवशषे हें कीं, डक्रयेचें अवधान 

कोठेंडह सहसा सुटलेलें  नाहीं. 
 
चतुरस्त्र सखोल डवडवधागंी व्यासंग, प्रत्यक्ष डक्रयेचा दीघव अनुभव, आडण कट्टर वैज्ञाडनक दृडष्ट हीं 

एकवटलीं कीं काहंीं डनष्कषव असे डमळतात कीं प्रस्थाडपत मतानंा ंधक्काच डमळावा. हें अपडरहायव आहे, पण 
धक्का जाणवतो हेंडह तेवढेंच खरें. 
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––मूळ गं्रथाधार स्वतः शोधतानंा ंिॉ. गोखले असें दाखवनू देतात कीं नारदीय डशके्षची ‘गात्रवीणा’ 
ही केवळ स्वरडलडप आहे, बोटाचं्या खुणा आहेत; त्याजंवरून कणवगोचर स्वरसप्तकाबद्दल डवधानें करणें 
धािसाचें आहे. 

 
–‘मानसशास्त्र’ आडण ‘सौंदयवशास्त्र’ हीं आज तरी शास्त्रेंच नव्हेत असें िॉ. गोखले वारंवार 

बजावतात. 
 
–‘संगीताचा मनावर पडरणाम’ हा डत्रकालाबाडधत नव्हे तर त्यातं व्यस्ट्क्तचा कपि, त्यावरील 

संस्कार, सामाडजक–आर्मथक संदभव, या सवांच्या एकमेकावंर प्रडतडक्रया, आडण त्या सवांची कालसापेक्ष 
गडतमानता, इत्याडद अनेक बाबी त्यातं येतात असें िॉ. गोखले म्हणतात. 

 
अशा या गं्रथातं कैक ‘जागा’ आहेत. त्या त्या वादामंध्यें मी पित नाहीं. पण मला एवढें जाणवतें कीं 

त्या त्या जागीं िॉ. गोखल्यानंीं तकव पद्धडत सोिलेली नाहीं आडण खंिन करतानंा ंपुराव ेदाखले देऊन नवी 
माडहतीडह पुष्कळ आणली आहे. 

 
उदाहरणाथव, गात्रवीणेच्या संदभांतील डववचेनातं स्वरशास्त्राबद्दल पुष्कळ नवी माडहती आहे. 

मानसशास्त्राच्या डनडमिानें ‘नव्या’ आधुडनक प्रायोडगक मानसशास्त्रातंील काहंीं डसद्धातं डदले आहेत. 
‘सौंदयवशास्त्रा’ वरील टीकेच्या डनडमिानें कॉम्युडनकेशन डथयरी, गेष्टाल्ट, फोरगेष्टाल्ट, व्होकोिर, 
प्रमाणबद्धतेचें डववचेन, इत्याडद पुष्कळ मजकूर अगदीं अद्ययावत् आडण मराठींत अडभनव असा डदला आहे. 

 
मला स्वतःला आणखी एक असें जाणवलें  कीं अशी तकव कठोर वृडि सातत्यानें धारण करूनडह िॉ. 

गोखले हे भावना, श्रद्धा, सौंदयव याचंें अस्ट्स्तत्व आडण महत्त्व मानतातच. मात्र याबाबतींत डवसंगडत नाहीं असें 
डवचाराअंतीं जाणवतें. ते डलडहतात कीं “आपणाजंवळ अवलोकन प्रयोग आडण तकव बडुद्ध एवढींच डवचारशस्त्रें 
आहेत. आपले डवचार दुसऱ्याकिे संक्रडमत करावयाचे तर शब्द आडण स्पष्टाथव एवढेंच साधन आपणाजंवळ 
आहे.. पण मानवी डवचारानंा ंमयादा आहेत आडण त्या उल्लंडघता ंयेत नाहींत.. ऋतंभरा प्रज्ञा म्हणजे सवकंष 
संपूणव सत्यज्ञान हें डवचारानें साध्य नाहीं, डवचाराचें ध्येय प्रमा म्हणजे दृश्याचें यथाथव यथातर्थय डचिबुडद्धद्वारा ं
ग्रहण एवढेंच असूं शकतें.” म्हणजे त्याचंें म्हणणें असें कीं डवचाराचं्या पलीकिचा असा एक मोठा प्रदेश 
आहे, आडण त्या प्रदेशातं प्रवशे करण्याला मनुष्याची केवळबुडद्ध ही समथव नाहीं. अथात् बुडद्धच्याहून वगेळें  
असें काहंीं शब्दातीत सामर्थयव त्यानंा ं मान्य आहे. पण अशा ‘प्रत्यक्ष अनुभवाच्या’ बाबींची शब्दामंध्यें 
डवचारचचा स्वतःसाठीं ते वज्यव मानतात. हें माझ्या लक्षातं आलें  तेव्हा ं िॉ. गोखले संगीतातं कसे रंगू ं
शकतात हें कोिें सुटलें . “ज्ञात अज्ञात अशा सवव डनसगवडनयमाचंें सम्यक् रूप म्हणजे ईश्वर”..याच 
भडूमकेवरून कीं काय, हा गं्रथ त्यानंीं ‘सववज्ञ परमात्म्याला, जगदीशाला’ अपवण केला असावा. 

 
अशा अपूववतेच्या गं्रथातंील ‘उपपडि’चा परामशव मी आता ं घेत नाहीं. त्याचें कारण सुरुवातीसच 

साडंगतलें . िॉ. गोखले याचंीं बहुतेक मतें मी बह्वशंीं मान्य करतों. पण काहंीं मुद्याबंद्दल माझा मतभेद मला 
नोंदवलाच पाडहजे. ते मुदे्द म्हणजे ‘सम’ या संस्थेचा उगम, प्रबंध, यडतभगं आडण ‘समेवर आदळणें.’ माझे 
मतभेद हे एक गायक या दृडष्टचे, गायकीच्या भडूमकेवरचे आहेत हें प्रथम स्पष्ट केलेलें  बरें. 
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ख्याल, धु्रपद आडण प्रबधं याचा डवचार या गं्रथाच्या (प्रकरण – १७ “तालडववके”) या पृष्ठातं िॉ. 
गोखल्यानंीं आणला आहे, आडण त्याची पाश्ववभडूम (प्रकरण – १७ “तालडववके”) या पृष्ठात देऊन स्वतःच्या 
भडूमकेचें स्पष्टीकरण (प्रकरण – १७ “तालडववके”) मध्यें केलें  आहे. ख्याल धु्रपद आडण प्रबंध याचंा 
इडतहास डलडहणाऱ्या कोणाडह आधुडनकाबद्दल त्यानंा ंआदर डदसत नाहीं. त्या सवव जुन्या नव्या लेखकाबंद्दल 
खासगींत बोलतानंा ंते अगदीं परखि मत व्यक्त करतात. ते म्हणतात कीं “या बाबंतींत मला राजशखेराचें 
म्हणणें आठवतें : राजशखेर सागंतो कीं ‘अडभनवगुप्त, आनंदवधवन आडण मम्मट हे डतघेच काय ते 
टीकाकार, इतर सारे बलीवदव म्हणजे ओझ्याचे बैल आहेत’; एवढेंच कीं मी राजशखेरालाडह मानतों.”, 
(मला ते काय समजतात तें मला माहीत नाहीं. पण तें ओझेंडह मी वाहंू शकत नसल्यामुळें त्यानंा ं मी 
बलीवदवडह नसणें शक्य वाटत असावें!) 

 
ख्याल धु्रपद प्रबंध याचंा इडतहासाला ते तथाकडथत, अडसद्ध ठरवतात. प्रबंध हा केवळ एक 

सववसाधारण शब्द आहे, जें जें बाधंलेलें  आहे म्हणजे जी जी बंदीष तो तो प्रबंध, असें त्याचंें मत आहे; आडण 
त्यानुसार ते धु्रपद आडण ख्याल (अस्ताई अंतरा) हे प्रबंधाचेच प्रकार मानतात. बंदीष सोिून स्वैर 
भटकणारा असा अथव केला तर ख्याल हा प्रबंध नव्हे असाडह यातूंन अथव डनघतो. मराठी संशोधन मंिळानें 
प्रडसद्ध केलेल्या प्रा. म. वा. धोंि याचं्या ‘प्रबंध, धु्रपद आडण ख्याल’ या डनबंधामध्यें अशींच काहंीं मतें आहेत, 
पण िॉ. गोखले सागंतात कीं तींडह मी सववस्वीं ग्राह् मानीत नाहीं. 

 
या बाबतींत माझें म्हणणें असें कीं िॉ. गोखल्याचंें (व प्रा. धोंिाचंेंडह) म्हणणें वाच्याथानें ठीक 

असूंदे. पण इडतहास डमळत नाहीं, पुरावा नाहीं म्हणून प्रचडलत मत अडसद्ध असें म्हटल्यावर िॉ. गोखले तें 
टाकूनच देतात तें योग्य नव्हे. तें मत का ंटाकावें याचें स्पष्टीकरण िॉ. गोखले देत नाहींत, तोंपयंत तें मत 
गृहीत धरावें हा आमचाडह हक्क आहे. त्याचं्याच भाषेंत बोलावयाचें तर ‘स्वाथवनुमाना’चा हक्क आम्हालंाडह 
आहे. मी मानतों कीं पूवीं प्रबंध हा शब्द होता तो वापरातूंन गेला आडण त्या जागीं धु्रपद हा शब्द आला. 
डवडशष्ट शब्द जाऊन गायकी बदलली म्हणजे दुसरा डवडशष्ट शब्द रूढ होत असतो. गायकीचें सवव रूप 
बदलल्याडशवाय नवीन शब्द प्रचारातं येत नाहीं. या दृडष्टनें पहाता ं धु्रपद हें प्रबधंापेक्षा ं डकतीतरी वगेळें 
डदसतें. या माझ्या मुद्याचें जरा अडधक डववचेन करतों. 

 
‘एक मात्रा’ या मापाचें जें सेकंदामध्यें मान िॉ. गोखल्यानंीं काढलें  आहे, त्याचा अथव असा होतो कीं 

पूवींचें डनबद्ध ‘डवलंडबत’ संगीत आजच्या मध्यलयीचेंच आडण/अथवा दु्रत लयीचेंच असावें. पूवींचें डनबद्ध 
संगीत हें प्रबंध या नावंानें ओळखलें  जाई व त्यातं आजच्या अथानें गायकीला म्हणजे स्वरताल–क्रीिेला 
फारसा वाव नव्हता. म्हणूनच लोकरंजनाथव एकाच प्रबंधातं अनेक राग व अनेक ताल वठेीला धराव ेलागले. 
श्रोत्याचंें लक्ष वधेण्यासाठीं दर काहंीं वळेानें तरी बदल करणें त्यावळेीं अपडरहायवच होतें, त्यामुळें  एकाच 
प्रबंधातं अनेक राग व अनेक ताल वापरण्याखेरीज गत्यंतरच नव्हतें. ही झाली जुनी प्रबंधगायकी. पण धु्रपद 
हें कोणत्या तरी एकाच रागातं आडण एकाच तालातं गाईलें  जातें. अथात् गायकीच्या अंगानें संगीताचा 
डवकास झाल्याडशवाय हें शक्यच नव्हतें. डशवाय तालाचें एक आवतवन संपल्यावर, अथवा धु्रपदाची संपूणव 
संडहता गायल्यावर, येणाऱ्या ‘समे’ला महत्त्व आलें . व त्यावळेीं त्या धु्रपदाचें ‘धु्रवपद’ म्हणजे पुन्हा ंपुन्हा ं
येणारा संडहतेचा भाग, म्हणजे आजच्या भाषेंत डचजेचें तोंि, दरवळेेला मधून मधून पुन्हापंुन्हा ंगावा लागला. 
डशवाय त्या दरवळेीं काहंीं तालक्रीिाडह होत होती (म्हणजे ‘क्षोभण’ होत होतें) व ती क्रीिा (अथवा क्षोभण) 
संपल्यावर डतचा डनरास होण्याकरता ं (म्हणजे ‘साम्यावस्था’ प्रस्थाडपत करण्यासाठीं) ‘सम घेणें’ 
आवश्यकच वाटलें  तर नवल नाहीं. –पूवींचें प्रबंध हें ‘डनबद्ध’ संगीत असल्यामुळें तें धु्रपदाच्या तुलनेनें 
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संगीताचें अडवकडसतच स्वरूप होतें असें मी मानतों. –डवस्तार वाढला, म्हणजे स्वरक्रीिा वाढली, 
लयतालक्रीिा वाढली व प्रत्येक आवतवनाला ती वगेवगेळी अगर वगेवगेळ्या संदभात येऊं लागली. तेव्हा ं
डतला मधूनमधून कोठेंतरी डवराम द्यायलाच हवा होता. म्हणून प्रत्येक आवतवनला म्हणजे डनयडमत 
कालातंरानें येणाऱ्या ‘समे’ला महत्त्व आलें . दरवळेेला काहंीं स्वरक्रीिा तालक्रीिा केल्याखेरीज त्या 
आवतवनाला अगर त्यानंतर येणाऱ्या समेला काहंीं अथवच नाहीं. आडण ही स्वरलयतालक्रीिा धु्रपदातं होत 
होती, आजडह डदसते, आडण प्रबंधातं ती होत नव्हती, म्हणून प्रबंध आडण धु्रपद हे वगेवगेळे शब्द प्रचारातं 
आले. प्रबंधापासून धु्रपद हा गायकीच्या डवकासाचा एक टप्पा आहे असेंच मानलें  पाडहजे. 

 
आता ंयातं मौज अशी कीं, माझ्या वरील मतापंैकीं स्वरलयतालाचंी क्रीिा, आवतवनाअंतींची सम 

(िॉ. गोखल्याचं्या भाषेंत म्हणावयाचें तर स्पष्टडनर्मदष्ट उच्चाडरत मात्रा, ‘आमद,’ आडण ध्वडनक्रमाची 
‘अपडरहायव डनयडत), क्षोभण, साम्यावस्था, हा भाग िॉ. गोखल्यानंा सववस्वीं मान्य आहे आडण तोच त्यानंींडह 
या गं्रथातं सडवस्तर उलगिूनडह दाखडवलेला आहे; मीडह त्याचंी क्षोभण आडण साम्यावस्था ही पडरभाषा 
घेतली आहे. पण असें असूनडह जुन्या प्रबंधगायकीचें माझें वणवन आडण डनबद्ध प्रबंधगायकी जाऊन 
क्रीिात्मक धु्रपदगायकी आली हें ऐडतहाडसक कालक्रमडवषयक डवधान त्यानंा ंमान्य नाहीं. याचें डनदान मला 
तरी नवल वाटतें. 

 
‘सम’ ही संस्था केव्हा ंअस्ट्स्तत्वातं आली या माझ्या प्रश्नाचें उिर िॉ. गोखले असें देतात कीं 

‘आपलें  संगीत हें मुळातं छंदाचंेंच उच्चाडरत असें एक स्वरूप आहे. छंदपाद आडण छंदचरण या कल्पना 
आल्या कीं खंि, यडतस्थान, आवतवन आडण सम या त्यातं अंतभूवत झाल्याच. आडण छंदपाद–छंदचरण हें 
तर इतकें  प्राचीन आहे कीं त्याचा काळ नक्की ठरत नाहीं.” पण हा गायकीच्या दृडष्टचा डवचार नव्हे, आडण मी 
गायकीच्याच दृडष्टनें संगीताकिे पाहतों. डनबद्ध संगीतातं ‘डवषम’ अथवा ‘क्षोभण’ असें काहंीं नव्हतेंच, असा 
माझा कयास आताचं साडंगतला. डनदान संगीतातंल्या लयकारीच्या दृडष्टनें तरी. तसें काहंीं ‘डवषम’ असलेंच 
तर फक्त राग अथवा ताल, ठेका बदलल्यानें. पण तालान्तगवत काहंीं लयक्रीिा म्हणजे आि कुआि कगैरे 
डक्रयानंा ंमहत्त्व आलें , आडण तें डवशषे रीडतनें आलें , तें धु्रपदातंच. हें झालें  तें चवदाव्या अथवा पंधराव्या 
शतकातं. म्हणजे ‘सम’ ही आजच्या अथाची संस्था अलीकिची म्हणजे पाचंसहाशें वषांतली असावी असा 
माझा तकव  होतो. हें िॉ. गोखल्यानंा ंअमान्य आहे, पण स्वाथानुमानाचा माझा मुद्दा मी वर उल्लेडखलाच आहे. 
लयक्रीिा ही नाट्यशास्त्राच्या तालाध्यायातं आहे, असें िॉ. गोखल्याचंें म्हणणें या गं्रथाच्या (प्रकरण – १६ 
“परंपरा आडण द्राडवि तालपद्धडत”) वर आढळतें. पण तें गायकीच्या धोरणाचें मत नाहीं, असें माझें 
आजच्या गायकीच्या दृडष्टनें म्हणणें आहे. 

 
यडतभगं आडण ‘समेवर आदळणें’ या गायकींतील दोन वैडशष्ट्यावंर िॉ. गोखले याचंा फारच रोष 

आहे. ते दोन्ही मुदे्द एकमेकाशीं डनगडित असल्यामुळें  त्याचा मी एकत्रच परामशव घेतों. या संदभांत या गं्रथात 
(प्रकरण – ३ “यडतकल्पना”, प्रकरण – ४ “लयपडरणाम : मात्रा, कला आडण मागव”, प्रकरण – ५ 
“अंगकल्पना आडण अंगप्रमाणें”, प्रकरण – ७ “लयागंसाधना : तालागं”, प्रकरण – ९ “आवतवन. ‘सम’ 
म्हणजे काय?”, प्रकरण – १२ “डवष्कंभक”, प्रकरण – १७ “तालडववके” आडण अनुबंध १ : लयव्याख्या व 
डतचें व्याख्यान) पाहाव.े गायकीच्या दृडष्टनें मी तेथल्या प्रडतपादनाला डवरोधच करतों. 

 
“मंदर बा” (बाजे रे), “झनझनझनझनपा” (पायल बाजे), “हरदम मौला ते” (तेरो नाम), 

“रडसया हो ना जा” (ना जावो) हे सवव प्रकार काव्यदृष्ट्या ं यडतभगंाचे आहेत यातं शकंा नाहीं आडण 
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काव्यदृष्ट्या ं त्यात अथवहाडन होते यातं संशय नाहीं. हे सवव प्रकार समेवर तर होतातच पण बोलयुक्त 
आलापींत, बोलतानेंत आडण इतरत्रडह होत असतात. इतकें च नव्हे तर गायकाला डचजेचा अथव कळत 
असूनसुद्धा ंतो असा यडतभगं करीत असतो. िॉ. गोखले हा अक्षम्य गुन्हा भले मानोत, पण सववच कलाकार 
असे गुन्हे करीत आले आहेत व करीत राहणार आहेत. िॉ. गोखल्यासंारख्यानंीं डकतीडह किक टीका केली 
तरी डतला ते बधणारे नाहींत व त्यानंीं तसें करंूडह नये. कारण वस्तुतः हे गुन्हे नसून हीं आमच्या 
संगीतातलीं सौंदयवस्थळें  आहेत. आडण त्याचं्यावरचा आज असलेला त्याचंा दृढ डवश्वास ढळला तर 
संगीताच्या एका प्रमुख सामर्थयाचीच हाडन होईल. 

 
प्रथमतः संगीताचें माध्यम कोणतें येथपासूनच हा वाद सुरंू होतो. तें माध्यम शब्द कीं स्वर हा 

पडहला प्रश्न आहे. 
 
येथें लयीचाडह उल्लेख हवा, परंतु िॉ. गोखल्याशंीं वाद करतानंा ं तो उल्लखे मी करीत नाहीं. 

सववजण वापरीत असलेली ‘नादाचा कालाशीं संयोग’, ‘स्वर आडण लय याचा संयोग’, ‘स्वर लय हें एक हृद्य 
रसायन’, ही भाषा मीडह अनुसरतों खरी, पण येथें वापरीत नाहीं. कारण, “काल हा अटळ आहे, 
त्याच्याबद्दल ‘संयोग होणें’ ही कल्पना अगदीं डनरथवक आहे; नादाचा स्वराशीं संयोग ही कल्पनाच चुकीची 
आहे कारण स्वर हा स्वतःच नाद आहे आडण काळाडशवाय स्वर नाहीं, स्वराचा लयाशीं संयोग हें म्हणणें 
अथवशून्य आहे कारण लय ही एक अवस्था असल्यामुळें  डतचा कशाशींडह ‘संयोगडवयोग’ अशक्य आहे; 
कशाचा केव्हा ंलय एवढेंच पहावयाचें असतें; स्वरनाद–वणव–पद–वाक्य या सवांत लय असतोच आडण 
असलाच पाडहजे; महत्त्वाचें एवढेंच कीं कोणत्याडह ध्वडनक्रमामध्यें जागजागच्या ध्वडनलयावस्थेचे जे क्षण 
येतात त्याचं्यामधील कालान्तरामंध्यें काहंीं प्रमाणबद्धता आहे कीं नाहीं आडण असल्यास ती डकती स्पष्ट–
अस्पष्ट आडण कशा प्रकारची आहे;” हें या गं्रथाचें मुख्य सूत्र असून तें कुणालाडह पटावें असेंच आहे. 

 
त्याचप्रमाणें डत्रवटतराणा (“डतल्लाना”), वाद्याचें बोल, अशा डनरथवक ‘शब्द’युक्त संगीताचाडह 

(“शुष्का”चाडह) उल्लेख मी टाळतों, कारण त्याबद्दल आमचा वाद नाहीं. “केवळ अखंि आकाराच्या 
आलापाचंें गीत रंजक नव्हे, त्यातं मध्यें मध्यें नादबलभेद आडण कमीअडधक सूक्ष्मतेचे डवराम हवचे असतात; 
भाषेंतडह व्यंजनाक्षराडंशवाय शब्दोच्चार फारसे होऊंच शकत नाहींत; पण अशा स्वरव्यंजनडवरामयुक्त 
भाडषताला ककवा गीताला नेहमीं अमुक असा ठरलेला ‘अथव’ असलाच पाडहजे असें नव्हे कारण आपण फक्त 
ध्वडनक्रम पाहत आहों”, असें िॉ. गोखले स्वतःच डलडहतात. आडण डनरथवक गीतामध्यें यडतभगं–अथवभगं–
संभवतच नाहीं हें उघि आहे. 

 
तेव्हा ंअथवयुक्त गीताबंद्दल आडण तो अथव समजून उमजूनसुद्धा ं केल्या जाणाऱ्या यडतभगंाबद्दल–

अथवभगंाबद्दल–वाद आहे हें आधीं स्पष्ट करतों. अथवयुक्त परंतु ज्यातं लयबद्धता अजीबात नाहीं (म्हणजे 
जागजागच्या लयक्षणामंधील कलातंरामंध्यें प्रमाणशीरतेचा संपूणव अभाव आहे) अशा “रोजव्यवहारातंील 
सामान्य गद्या” मध्येंडह स्वरमयता म्हणजे उच्चनीचता असते, आडण पुष्कळदा ंत्या स्वरमयतेचा प्रकार अथवा 
जागजागचे डवराम यामंध्यें बदल झाला कीं त्याच गद्य “भाडषता”ला काहंीं वगेळाच “अथवभाव” प्राप्त होतो, 
असें िॉ. गोखले यानंीं स्वतःच अनेक उदाहरणें देऊन दाखवलें  आहे. म्हणजे अगदीं ढोबळ गद्यातंडह 
स्वरलयीचें महत्त्व डकती तें िॉ. गोखले स्वतःच सागंतात; तेव्हा ंप्रगत संगीतातं तें महत्त्व डकतीतरी पटींनीं 
अडधक असणार हें त्यानंीं मानलेलेंच आहे. तेव्हा ं मुद्दा उरतो तो हा कीं स्वरमयतेचें हें महत्त्व शब्दाथाच्या 
तुलनेनें डकती असतें? जर शब्दाथाहून स्वरलयीचेंच महत्त्व अडधक ठरलें  तर अथवभगं – यडतभगंाचा दोष 
तेवढ्या प्रमाणातं कमी ठरेल, आडण स्वरलयीचें महत्त्व अडतशय प्रबळ ठरलें  तर अथवभगं–यडतभगं हा दोष 
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नव्हेच; उलट, त्या त्या स्वरलयवाक्याला तसा भगं आवश्यकच असला तर तेथें तो भगं हें एक 
सौंदयवलक्षणच ठरेल. 

 
नाट्यसंगीत, भावगीत, लावणी, अभगं यामंध्यें यडतभगं होऊं नये येथपयंत िॉ. गोखले याचंें म्हणणें 

मान्य. पण नाट्यसंगीतातं प्रडथतयश नटगायक यडतभगं करतात आडण आज शभंर वषें असा यडतभगं खपून 
गेला आहे ही तर वस्तुस्ट्स्थडत आहे. ती नाकारून चालणार नाहीं. याचाच अथव असा कीं संगीतातं असें काहंीं 
आन्तडरक सामर्थयव आहे कीं त्यातं या काव्यदृष्ट्या झालेल्या चुका संगीताच्या प्रवाहातं बुिून गेल्या. 
थोराथंोरानंीं त्या केल्या आडण बहुसंख्य श्रोत्यानंीं त्या पचवनू टाकल्या. सवव गोष्टी बाजूला सारून 
स्वरलयक्रीिेच्या डवस्तारानें आमसभेवर मोडहनी अस्त्र टाकणें हा संगीताचा धमवच आहे. त्यावर कोण काय 
टीका करणार? 

 
लोकसंगीत भावगीत इत्याडदकातं शब्दाचंें महत्त्व मोठें. अशा गीताचंी बाधंणीच पुष्कळ वळेा ंअशी 

काहंीं गच्च आडण चुस्त असते कीं अगदीं बाळबोध स्वरलयीखेरीज दुसऱ्या कोणत्याडह लयक्रीिेला त्यातं 
अवसरच नसतो. त्यापेक्षा ंठुमरीमध्यें अवसर अथातच जास्त. तरीसुद्धा,ं ठुमरीमध्यें शब्दाथांभोंवतींच संगीत 
कपगा घालीत असतें, आडण तेथें संगीताच्या ‘संगीत म्हणून’ प्रस्ताराला फारसा वावं डदला जात नाहीं. 
डवस्ताराच्या अनेक डक्रया म्हणजे ताना बोलताना वगैरेंना ंबगलच डदली जाते. यापेक्षा ंनाट्यसंगीत जरा 
आणखी सैलसर. तेथें संगीताच्या डवस्ताराला वावं अडधक. डशवाय तें कहदुस्थानी डचजावंरून बेतलेलें  आडण 
त्याच्यावर भास्करबुवा वझेबुवासंारख्या मान्यवर घरंदाजाचंा हात डफरलेला. तेव्हा ं शब्दाथाचीच काय, 
नाट्याचीडह गळचेपी झाली तर नवल नाहीं. नवल हें कीं पे्रक्षकानंीं त्याचेंडह स्वागत कें लें . गोकवदराव 
टेंब्यासंारख्यानंीं डकतीडह संयडमत गाण्याचा आग्रह धरला तरीडह असें घिण्याचें राडहलें  नाहीं! –हें सारें 
अडनष्ट प्रथाचंें समथवन म्हणून डलडहलें  नाहीं, तर वस्तुस्ट्स्थडत दाखवनू देण्यासाठीं. 

 
यापेक्षा ंशब्दाथाला कमी महत्त्व धु्रपदातं डदलें  गेलें . धु्रपदकालाच्या आरंभीं शब्दाला अगत्याचें आडण 

महत्त्वाचें स्थान होतें. पण लयकारी वाढली आडण आि कुआि वगैरे लयतालक्रीिा सुरंू झाली, तेव्हा ंिॉ. 
गोखले तक्रार करीत असलेले यडतभगं वगैरे प्रकार होत गेले, शब्दाचंें अवमूल्यन झालें ,–आडण तींच 
धु्रपदगायकीचीं ममवस्थानें, सौंदयवस्थानें होऊन बसलीं! पुढेंपुढें मात्र या लयकारीला धरबंधच राडहला नाहीं 
व पडरणामीं धु्रपदगायकीच अडत सूक्ष्म लयीच्या आहारीं जाऊन रुक्ष होऊन बसली. 

 
त्यानंतर अनेक कारणानंीं शब्दाचंें खरें अवमूल्यन झालें  तें ख्यालातं. ख्यालातंच स्वरलयीच्या 

कलात्मक क्रीिेचें महत्त्व वाढलें , संगीताचा ‘संगीत’ म्हणून डवकास झाला आडण आजपयंतच्या संगीताचा 
सवांत अडधक डवकडसत टप्पा म्हणून आज ख्यालाकिेचं बोट दाखवता ं येतें. नाहीं म्हटलें  तरी धु्रपदातं 
शब्दाला, शब्दाथाला बरेंच महत्त्वाचें स्थान होतें. त्याच्या जखिबंद चौकटींत स्वरलयींच्या अडनबधं 
संचाराला अवसरच नव्हता. तो अवसर ख्यालातंच डमळाला. आजच्या ख्यालाचें स्वरुप सदारंग–
अधारंगाचं्या काळी ठुमरीसारखेंच होतें असा माझा तकव  आहे. त्याकाळच्या म्हणजे अठराव्या शतकाच्या 
सुरुवातीच्या बहुतेक डचजा तत्कालीन कौटंुडबक–सामाडजक स्ट्स्थडत दशवडवणाऱ्या आहेत. सासूनणंदाचंा 
जाचं, सवतीचा मत्सर, डपया परदेशीं गेल्याचें डवरहदुःख इत्याडद त्याचें डवषय आज पार कालबाह् झालेले 
आहेत. तरीडह या डचजा आजसुद्धा ंमोठ्या पे्रमानें गायल्या जातात; त्या त्यातंल्या अथाला काहंीं मोठा ‘अथव’ 
असतो म्हणून नव्हे ककवा तो जो काय अथव असेल तो काहंीं मोठा काव्यपूणव म्हणूनडह नव्हे! तर 
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त्याचं्याभोंवतीं स्वर ताल आडण लययुक्त बंदीषी गंुफल्या आहेत म्हणून. म्हणजे महत्त्व ‘कडवते’ला नव्हे तर 
‘चीजबंदीषी’ला, स्वरलयतालाच्या गंुफणीलाच आहे! 

 
हा वाद वाढडवण्याचें हें स्थळ नव्हे. कारण याची प्रदीघव चचा ‘संगीत आडण शब्द’ या प्रदीघव लेखातं 

मी केलेली आहे. ती जरूर वाटल्यास वाचकानंीं अवश्य पहावी. (सत्यकथा माडसक, एडप्रल १९६२). माझ्या 
आणखी एका लेखाचा (सगंीतकलाडवहार माडसक, एडप्रल १९६३) उल्लखे िॉ. गोखल्यानंीं (प्रकरण – ३ 
“यडतकल्पना ”) मध्ये केलाच आहे. 

 
यडतस्थानीं शब्दभगं, अथवभगं झाला कीं त्याला यडतभगं असें म्हणून गोखले त्यावर टीका करतात. 

परंतु बंदीषीच्या दृडष्टनें म्हणजे िॉ. गोखल्याचं्या भाषेंत ‘स्वरवाक्याच्या’ दृडष्टनें तो यडत स्वरवाक्यातंीलच 
असतो. आडण त्या दृडष्टनें त्याला मी ‘टोनल यडत’ म्हणजे स्वरागंयडत असें नावं देईन. असा ‘टोनल यडत’ 
िॉ. गोखले स्वतः जाणतात व त्याला मानडह िोलावतात हें त्याचं्या (तालडववके) वरील ‘अवसान’ 
डचडकत्सेमध्यें स्पष्टच आहे. “लयगडतपरंपरेमध्यें सवांत अडधक प्रमुख घटक अशा रूपानें अवसानाची मात्रा 
सजडवली जाते. अवसान स्पष्टडनर्मदष्ट मात्रा असें ठरतें. अवसानीं, दोन स्वरवाक्यामंधील अतीत–
अनागताचंा संडध आढळतो. सम ही शब्द–अथव–स्वर–लय यातूंन उगवत उगवत प्रकाशते, येतें-येतें 
म्हणत येऊन ठेपते. म्हणून डतला आमद् (=आगमन) म्हणतात. ‘ध्वडनक्रमाचंी अपडरहायव डनयडत’ असें डतचें 
अलंकाडरक भाषेमध्यें वणवन करता ंयेईल” असें िॉ. गोखले साराशंरूपानें सागंतात. 

 
ही स्पष्ट व्याख्या स्वतःच करूनसुद्धा ं िॉ. गोखले यडतभगं हा गुन्हा मानतात तेव्हा ं मला तरी 

डवस्मयच वाटतो. ‘टोनल यडत’च्या जागीं शब्दभगं अथवभगं होत नाहीं अशा बंदीषी आहेत आडण त्या उिमच 
मानल्या जातात. अथात् संगीतातंील स्वरलयीच्या अडनबधं क्रीिेला बाध न येता ंजर शब्दाथव उरला आडण 
िॉ. गोखले म्हणतात तसा यडतभगं झाला नाहीं, आडण अशा वळेीं श्रोत्याचंें लक्ष शब्दाथाकिे गेलें , तर 
त्याला गायकाचंी मुळींच ना नाहीं. 

 
पण याचा अथव असा नाहीं कीं तसा प्रकारच हवा असा कोणी हट्ट धरावा. दुधातं साखर पिली–

सहजासहजीं पिली–तर ठीकच; याचा अथव असा नव्हे कीं साखर हवीच. महत्त्व दुधाचेंच मुख्य आहे. 
आडण तोच माझा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पण शब्दाथाच्या मागें लागनू गायकाचें आडण श्रोत्याचंें लक्ष 
गायकीपासून डवचडलत होऊं नये एवढेंच माझें म्हणणें. 
 

आणखी एका गोष्टीकिे लक्ष वधेतों. काहंीं घराणीं अगर कलाकार अडतशय सूक्ष्म आडण गंुतागंुतीची 
लयकारी करीत असतात व संगीताच्या स्वर आडण लय या दोन घटकापंकैीं एक जो लय त्याच्याच आहारीं 
जात असतात, आडण स्वराच्या सोळा आणे सचे्चपणाकिे दुलवक्ष करीत असतात. जेथें स्वराच्या सोळा आणे 
सचे्चपणालाडह बगल डदली जाते तेथें शब्दभगं–यडतभगंाची कोण पवा करणार? आडण महत्त्वाची गोष्ट अशी 
कीं हें घराणें अडतशय मान्यता पावलेलें  आहे. आडण त्या पंथाचें हें स्वतंत्र तत्त्वज्ञानच आहे. [घराणीं ही 
धारीवगामधील एक सामाडजक ससं्था, आडण त्या घराण्याचं्या आसपास डफरणाऱ्याचंी ‘पठिी’ ही एक पोटससं्था असें िॉ. गोखले मानतात. त्या त्या 
घराण्यानंीं जतन केलेलीं जीं सागंीडतक वैडशष्ट्यें, त्याचं्या आडवष्काराला ते घराणेदार गायकी म्हणत नाहींत तर त्या त्या कलावंताचा तो तो बाज 
असें म्हणतात. (प्रचडलत तालव्यवहार, प्रचडलत तालव्यवहार, परंपरा आडण द्राडवि तालपद्धडत, तालडववेक), म्हणजे माझ्या ‘घरंदाज गायकी’चें 
त्याचं्या भाषेंत भाषातंर ‘सुप्रडतडष्ठत मान्यवर बाज’ असें होईल. पण हा पडरभाषेचा फरक सोिला तर ‘घरंदाच गायकी’मधील डसद्धातंमतानंा ंपोषक 
असेंच िॉ. गोखल्याचंें एकूण मत मला डदसतें. तेव्हा ंमी माझा घराणें हाच शब्द चालंू ठेवतों.]  
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हें ध्यानातं घेतल्यावर िॉ. गोखल्याचं्या ‘समेवर आदळणें’ वगैरे गोष्टींचा अडधक प्रपंच करणें 
आवश्यक नाहीं. समेवर आलेला आघात हाच महत्त्वाचा ठरतो, कारण त्या आघातानेंच त्या समेला उठाव 
येत असतो. दुसऱ्या भाषेंत सागंायचें म्हणजे, आधींच्या लयकारीनें झालेल्या “क्षोभणाचें” त्या समेवर 
“शमन” होत असतें. तेथें शब्दाथाची हाडन होत असेल. पण डतकिे कलाकाराचें आडण श्रोत्याचंेंडह लक्ष 
नसतें, कारण तेथें संगीताच्या रंजकतेचा एक उच्चकबदु (हाय पॉइंट, क्लायम क्स) आलेला असतो. 

 
एवढी मतडभन्नता दाखवनू प्रडतवाद केल्यावर माझे आणखी मतभेद असे फारसे नाहींत, असलेच 

तर ते गौण आहेत. 
 
पण मतभेद व्यक्त करूनडह मला हें डनदशवनाला आणलेंच पाडहजे कीं टाळीचा आघात, कठोर–

‘धा,’ समेवर आदळणें, उच्चाराचे धके्क, यावंर कठोर टीका करण्यातं िॉ. गोखले याचंा एक डवडशष्ट हेतु आहे 
आडण तो अडतशय महत्त्वाचा आहे. मात्रा हें एक कालमान आहे; टाळीचा आवाज ककवा तबल्याचा ‘धा’ ही 
एक मात्रा नव्हे. त्याचप्रमाणें टाळी ककवा धा वाजण्याला जो एक क्षणमात्र काळ लागतो तो ‘कालकबदु’ 
म्हणजे मात्रा नव्हे. अशा लगतच्या कालकबदंूमध्यें जेवढा काळ जातो तेवढा सबंध एका माते्रचा काळ. ती 
मात्रा. हा तर लयतालशास्त्राचा पडहला धिा आहे. परंतु तो धिा कळलेले, आडण खरें म्हणजे वळलेले लोक 
थोिेच आढळण्यातं येऊं लागले आहेत. ‘धा’चा आवाज म्हणजे मात्रा, टाळीच्या आघाताला लागणारा 
कबदुरूप काळ म्हणजे मात्रा, अशी चुकीची समजूत असणाराचंी संख्या वाढत आहे आडण त्यातं प्रडसद्ध 
लेखक, समीक्षक, नट, गायक, वादकडह आहेत. (मुळगावंकराचं्या ‘तबला’ या गं्रथातंडह ही चूक झालेली 
िॉ. गोखल्यानंा ंआढळली.) मात्रा आडण लघु हीं मापें केवढीं हें पुन्हापंुन्हा ंवगेवगेळ्या तऱ्हानंीं िॉ. गोखले 
मािंतात तें या प्रचडलत गैरसमजुतीला आळा घालण्यासाठीं. ही गैरसमजूत मला आडण इतर अनेकानंाडंह 
जागजागीं जाणवत असते. तेव्हा ंिॉ. गोखल्याचंें या बाबतींतलें  डववरण प्रत्येकानें ध्यानातं ठेवलें  पाडहजे 
यातं शकंाच नाहीं. त्या गैर समजुतीला थाराच उरंू नये म्हणून टाळीचें, समेवर आदळण्याचें, महत्त्व 
अजीबात काढून टाकावें अशी एका टोंकाची भडूमका त्यानंीं जाणनुबजूुन स्वीकारली आहे, यातं शकंा नाहीं. 
कारण तसा स्पष्ट उल्लेखच त्यानंीं जागजागीं केला आहे. छंदडववचेक कै. माधवराव पटवधवनावंर टीका 
करतानंाडह “सवव काम टाळीवर चाललें  आहे!” असा उद्गारडचह्नयुक्त उपहास त्यानंीं केलेला आहे. िॉ. 
गोखले याचंें या बाबतींतलें  धोरण व त्याचें कारण एकदा नीट समजलें  कीं त्याचं्या त्या मुद्याबंद्दलच्या 
डलखाणातं ‘अथववाद’ डकती तेंडह कळतें; यडतभगंाच्या ककवा समेवर आदळण्याच्या डक्रयेलाडह त्यानंीं कधीं 
क्वडचत् वाहवा डदली तरी त्याचें आियव वाटत नाहीं ककवा मतामध्यें धरसोि–डवसंगडत आहे असें भासत 
नाहीं.—(अनुबधं १ : लयव्याख्या व डतचें व्याख्यान) वरील पडरच्छेदामध्यें त्याचें स्पष्टीकरण डमळतें. तो 
पडरच्छेद महत्त्वाचा आहे. 

 
पण ‘उपपडि’किे मी फारसा वळणार नाहीं हें आधीं साडंगतलेंच आहे. तेव्हा ं या गं्रथापासून 

वाचकाला ‘फल’ काय डमळणार हें साडंगतलें  म्हणजे माझें प्रस्तावनाकार या नात्यानें काम संपलें . 
 
गं्रथ सवव दृष्टींनींच अपूवव आहे, एका अजीबात अस्पृष्ट डवषयावर आहे, मराठी संगीत डवश्वातं 

आजवर कधीं न आलेल्या भडूमकेवरून डलडहलेला आहे, अनेक संबडंधत डवषयाकंिे नुसता पाहणारा नाहीं 
तर त्याचंी काहंीं माडहती देऊन वादस्थळाचंी चचा करणारा आहे, डवचारयुक्त आहे आडण डवचारप्रक्षोभकडह 
आहे. तेव्हा ंजसा वाचक तसें फळ आडण वाचक जेवढ्या डचकाटीनें आडण समरसतेनें वाचील तेवढें फळ. 
असें थोिक्यातं सागंता ंयेईल. 
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पण – स्वतःमधील उणीवाचंी तीव्र जाणीव असल्यामुळें–िॉ. गोखल्यानंा स्वतःला ही भीडत आहे 
कीं असा गं्रथ वाचणारा वाचक कोणी डमळणार नाहीं; कोणी हा गं्रथ हातीं घेतला तर बहुधा सूडच चाळून 
इकिचीं डतकिचीं काहंीं पृष्ठें वाचून तो आपलें  मत बनवील. आडण ग्रहपूवव–ग्रहामुंळें  त्या मताला काहंीं 
वगेळाच रंग येईल. 

 
परंतु ती भीडत मला वाटत नाहीं, कारण मी मराठी संगीतडवश्वातं आजडह डफरत असतों म्हणून 

नव्या डपढीची ताकद आडण डजज्ञासाबुडद्ध केवढी मोठी आहे हें मला माहीत आहे. गं्रथ एकदम हातीं 
घेतल्यास अवघि वाटेल एवढें मात्र खरें. म्हणून काहंीं डशफारसवजा सूचना करतों. 

 
पडहल्या वाचनाच्या वळेीं टीकाडटप्पणीचा भाग अजीबात गाळावा आडण सुरुवातीपासून 

‘डवष्कंभका’पयंतचाच भाग फक्त वाचावा. जेथें उदाहरणें वगैरे आहेत ते भाग मोठ्यानें (तोंिी) वाचाव,े 
प्रत्यक्ष डक्रया करून पहावी. नंतर एकदम ठेके व तालव्यवहार हे भाग वाचाव.े ज्यानंा ंफक्त तालशास्त्र हवें 
आहे त्यानंा ंएवढें पुरेसें आहे आडण तें पुष्कळ डदवस पुरेल. त्या शास्त्रामध्यें ज्यानंा ंअडधक खोलातं जावयाचें 
आहे त्यानंीं नंतर डवष्कंभक आडण ‘अनुबंध’ वाचून मग तेवढ्या वाचलेल्या सवव भागावंरील टीकाडटप्पणी 
वाचावी. त्यानंतर उरलेला भाग क्रमानें हवा तर हातीं घ्यावा. संगीत हा ज्याचंा डवषय नव्हे त्यानंीं 
‘डवष्कंभक,’ ‘अनुबंध १’, ‘परंपरा’ आडण ‘तालडववके’ हे भाग त्या क्रमानें वाचाव ेआडण मग गं्रथाच्या इतर 
भागापंैकीं जो इष्ट वाटेल तो हातीं घ्यावा. 

 
अशी सूचना द्यावीशी वाटली हेंच या गं्रथाच्या महत्त्वाचें दशवक आहे. िॉ. गोखले यानंीं फार प्रचंि 

काम केलें  आहे, एकाद्या युडनव्हर्मसटीनें हातीं घ्यावा असा प्रकल्पच एकट्यानें तिीला नेला आहे, असें मला 
मनापासून प्राजंळपणें वाटतें. यातं कोणाला अडतशयोस्ट्क्त वाटली तर डतला माझा नाइलाज आहे. िॉ. 
गोखल्याशंीं असलेल्या माझ्या स्नेहसंबधंामुळें  मी अवास्तव औपचाडरक स्तुडत करतों असें मुळींच नाहीं. हें 
उष्रचुंबनच झालें  आहे असें िॉ. गोखले डलडहतात. पण तें काम कोणीतरी करावयास हवेंच होतें, आडण तें 
काम िॉ. गोखले होते म्हणनूच झालें . महाराष्राच्या साडहस्ट्त्यक, सासं्कृडतक आडण सागंीडतक ठेव्यामध्यें 
काहंीं महत्त्वाची भर घालण्याचें काम िॉ. गोखले यानंीं केलें  आहे याबाबत मला तरी काहंीं शकंा वाटत 
नाहीं. आडण त्या कामाला थोिासा मी आडण बह्वशंीं साडहत्य–संस्कृडत मंिळ कारणीभतू झालें  याचा मला 
आनंद वाटतो. 
 
 
‘छन्दोवती’,  
४८४/६८, डमत्रमंिळ कॉलनी,  

पुणें ४११००९. िामन हणर देशपाडें 

ता. २० ऑक्टोबर, १९७९.  
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अणतशयििणना व्याख्यानम्, न केिलाणन चचापदाणन. 
उदाहरिं,ग्रत्युदाहरिं, अध्याहारः, एतत्समुणदतं व्याख्यानम्. 
ततो णह णिशेषप्रणतपणत्तः. 
संदेहादलक्षिम्. 
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यैययः श्रमैर्विरणचतं लयतालभाष्यम्, 
तेषां अणभज्ञ इह कः परमात्मनोऽन्द्यः? 
इत्थं णिणचन्द्त्य, जगदीश, तिैि तुष्यै 
सिणज्ञ, ते चरियोर्वनणहतं मया तत्. 
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१. उपक्रम 
 

“श्रोते पुसती, का ये गं्रथ? काय अथव बोडलला जी येथ?” या प्रश्नाचें उिर पुस्तकाच्या सुरुवातीस 
म्हणजे उपक्रमातं [पुस्तकाचें अंतरंग पाहण्याचीं सात गमकें , मीमासंागं्रथाचं्या प्रमाणाडधकरण नावंाच्या भागातं साडंगतलीं आहेत. त्या ंसवांस 
सामान्यतः कलग म्हटलेलें  आहे. १ उपक्रम, २ उपसहंार, ३ अभ्यास, ४ अपूववता, ५ फल, ६ अथववाद आडण ७ उपपडि हीं तीं सात गमकें  होत. 
पुस्तकाची सुरुवात (उपक्रम) आडण शवेट (उपसहंार) यातं सुसगंतता आहे कीं नाहीं, सुरुवात कोठून केली आहे आडण शवेट कोठें कसा केला 
आहे; या दोन टोकाचं्यामध्ये काय डवचार डसद्ध केलेले आहेत (उपपडि); त्या डवचारातंील कोणता भाग मुख्य मानून पुन्हां पुन्हां तऱ्हेतऱ्हेनें पुढें 
माडंिला आहे (अभ्यास); गौण व आनुषंडगक चचा–डवधानें इत्याडद कोणतीं व कशीं आहेत (अथववाद); या सवांत काहंीं नवें-डनदान मािंणी तरी 
नवी-आहे काय व असल्यास काय आहे (अपूववता) आडण पुस्तकामुळें वाचकाला काय डमळणार (फल); या प्रश्नाचंा डवचार अंतरंगपरीक्षणातं येतो. 
प्रोफेसर (लोकमान्य) डटळक यानंीं गीतारहस्यातं या कलगाचंी फार उिम रीतीनें फोि केलेली आहे. (डतसरी आवृडि १९१८, डवषयप्रवेश २१–

२३).] द्यावें अशी रीत आहे. पसु्तकातं काहंीं नवीन आहे कीं काय, डनदान तें नवीन प्रकारें तरी डलडहलें  आहे 
काय, याचें डदग्दशवन – म्हणजे पुस्तकाच्या अपूववतेचा उल्लेख; त्याचप्रमाणें पुस्तक वाचून वाचकाच्या पदरीं 
शवेटीं काय फल पिावें अशी अपेक्षा केलेली आहे, याचाडह उल्लेख पुस्तकाच्या सुरुवातीसच होणें इष्ट 
असतें. श्री. वामनराव देशपािें यानंीं आपल्या प्रस्तावनेंत या डतन्ही पुस्तकलक्षणाचंा – कलगाचंा – ऊहापोह 
करण्याचें योडजलें  आहे, म्हणून त्याचंी चचा येथें करण्याची जरूर नाहीं. तरीडह काहंीं डवचार लेखकानें 
स्वतः व स्वतःच्याच भाषेंत सुरुवातीस मािंणें इष्ट आडण सोईचें असतें. 
 

वाचकासं प्रथम डवनस्ट्न्त अशी कीं, लेखक कोण आहे आडण त्याला डलडहण्याचा अडधकार काय, 
याकिे कृपा करून पाहंू नये. लेखक अनडधकारीच आहे, आडण तो अनडधकारी कसा, कोणत्या बाबतींत, 
डकती आहे हेंडह त्याला स्वतःला पूणवपणें माहीत आहे. डशवाय तो वाचकासं व संगीतरडसकासं अज्ञात आहे 
आडण अज्ञातच राहंू इस्ट्च्छतो; “बरें जालें  देवा, कुणबी जालों; नाहीं तर दंभें असतों मेलों” ही कृतज्ञ जाणीव 
कायम ठेडवण्याची त्याची इच्छा आहे. आपण पुस्तकरूपानें काहंीं डलहंू व तें प्रडसद्ध होईल याची त्याला कधीं 
कल्पना नव्हती, आडण पूवायुष्यातं या प्रकारचे प्रसंग आलेले त्यानें टाडळले. स्वतःचे डवचार स्पष्ट व्हाव,े 
त्यातंील त्रुडट व अपूणवता दूर व्हावी, चुका व डवसंगडत स्पष्ट व्हावी, यासंाठीं जवळ असलेल्या नोंदींपैकीं 
काहंीं सुसंगतपणें डलहून त्यानें काहंीं डटपणें केलीं होतीं; त्यापंैकीं संगीतडवषयक काहंीं डटपणाचंा भाग 
त्याच्या स्नेह्ाचं्या हातीं लागला व त्यासं पुस्तकरूप डमळावें असा त्यानंीं आग्रह धडरला. त्यापंकैीं श्री. 
वामनराव देशपािें यानंीं तर जवळजवळ पे्रमाचा हट्टच करून धरणें धडरलें  व पुस्तकप्रडसडद्धची वाटडह 
मोकळी करून डदली; तेव्हा ंहें पुस्तक झालें , असा इडतहास आहे. आता ंवाचकावंर जो काहंीं कमीअडधक 
अत्याचार होईल त्याचे धनी वामनरावच; ‘इदं न मम’. 
 

“यशसे, अथवकृते” अशा प्रवृिींतून पुस्तकाचा जन्म झालेला नाहीं; स्नेह्ाचंा आग्रह पटण्याचें मुख्य 
कारण असें कीं यातं जी चचा ज्या दृडष्टकोणातूंन केलेली आहे ती चचा व तो दृडष्टकोण बहुसंख्याचं्या समोर 
कोणीतरी ठेवावयास हवाच हवा, अशी लेखकाची श्रद्धा होती आडण आहे. प्रत्यक्ष या पुस्तकातं अनेक 
महादोष आहेत व जाणीवेंत नसलेले असे आणखीडह डकत्येक असतील. माडहती संपूणव नाहीं, डकत्येक 
डठकाणीं अज्ञानानें, अनडधकारामुळें  ककवा अनवधानानें चुकीचीडह असेल; उपपडिमध्यें तकव दोष, डवसंगडत, 
एकागंीपणा हेंडह पूणवपणें टाडळता ंआलें  नाहीं; चचेमध्यें संडदग्धता, अधववटपणा, कोठें आडधक्य तर कोठें–
आडण कदाडचत् महत्त्वाच्या डठकाणीं–न्यूनता, पाल्हाळ, पुनरुस्ट्क्त हे प्रकार राडहलेच आहेत; भाषा स्ट्क्लष्ट 
आडण बोजि आहे. यापंैकीं डकत्येक दोष अपडरहायव आहेत कारण ते लेखकाच्या कपिाचे, त्यावर झालेल्या 
संस्काराचें आडण त्याला आलेल्या अनुभवाचे पडरणाम आहेत व त्यासं इलाज नाहीं. तरीडह हा डवषय या 
भडूमकेवरून माडंिला जावा अशी इच्छा काहंीं अडधकारी डवद्वानाजंवळ प्रदर्मशत करूनडह त्याचेंकिून 
प्रडतसाद आला नाहीं म्हणून हें पुस्तक केलें . झालेंच पाडहजे म्हणून केलें , दुसरा कोणी पुढें होत नाहीं म्हणून 
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केलें , जमलें  तसें परंतु इमानानें केलें . “न डह कल्याणकृत्कडिद्दुगवकत तात गच्छडत” (“शुभकारी कुणी, बापा, 
दुगवतीस न जातसे”) हा न्याय जर खरा असेल तर आता ंकोणा डवद्यावतं–डक्रयावतं, शुडचष्मंत–श्रीमतं 
अशा थोर लययोग्याच्या हातून या पुस्तकडवषयाचा व त्याच्या भडूमकेचा नवा अवतार यथाकाल होईल; 
आडण त्या, याहून सहस्रपट श्रेष्ठ अशा, गं्रथामुळें  त्याच्या वाचकाचंा अतोनात फायदा होईल अशी दृढ श्रद्धा 
आहे. 

 
अशी श्रद्धा होण्याचें कारण काय, आडण स्वतः पुस्तक जरी नव्हे तरी त्याचा डवषय आडण 

डवचारधोरण हें शुभकारी (कल्याणकृत्) कसें, हें सागंावयास हवें. तसें जरा आिवळणानें साडंगतलें  तर 
अडधक पटेलसें वाटतें. 
 

कोणतेंडह संगीत ही एक स्ट्स्थरवस्तु [येथील वस्तु हा शब्द काहंींजणासं खटकेल. जें आहे तें वस्तु. वस्तु म्हणजे जि 
पदाथवच हवा असें नाहीं. वस्तु, घटना, डक्रया इत्याडद भेद दाखडवण्याचा येथें प्रयत्न आहें. जें ‘होतें’ ती घटना, जें ‘केलें  जातें’ ती डक्रया. ज्या 

‘पदा’ला अथव आहे अथवा डदलेला आहे तो ‘पदाथव’ ही न्यायाची व्याख्या आहे.] नसते, ती एक डक्रयापरंपरा असते. म्हणजे स्वर, 
उच्चार, इत्याडद एकामागून एक होत असतात. अथात् संगीताच्या डवचारातं सवाडधक महत्त्व या परंपरेला 
असलें  पाडहजे, संगीतातंील डक्रया कालानुसार कशा एकामागनू एक होत आहेत याची तपासणी महत्त्वाची 
माडनली पाडहजे. भाषेंतडह ऱ्हस्वदीघांचें महत्त्व फार असतें. उच्चार सावकाश अथवा जलद करण्याचे 
पडरणाम वगेवगेळे होतात. तोच न्याय संगीताला लागू ंआहे. त्याचप्रमाणें आवाजाची (ध्वडनची) ताकद 
कमीजास्त करणें, एकादा उच्चार अडधक जोरदार करणें, एकादा हळूवार करणें, मध्यें काहंीं काळ थाबंणें, 
या डक्रयासंडह जसें रोजव्यवहारातंील भाषेंत महत्त्व आहे तसें संगीतातंडह आहे. याडशवाय आवाजाची उंची 
खालींवर करणें म्हणजे वगेवगेळे स्वर लाडवणें हें तर आहेच. परंतु त्या स्वराचं्याडह ऱ्हस्वदीघवत्वाचें फार 
महत्त्व आहे. या ऱ्हस्वदीघवत्वामुळें  स्वराचें नाना अलंकार वगेवगेळे होतात; सारेगम ही सपाट तान होऊं 
शकेल, घसीट होऊं शकेल ककवा मींि होऊं शकेल; अलंकार कोणता तें रेग याचं्या कालमानावर अवलंबून 
राहील; पमगम ही छोटी तानडह होऊं शकेल ककवा हरकत–मुरकीडह होऊं शकेल. [स्वर, स्वरालंकार, मींि, 

घसीट, हरकत, मुरकी इत्यादींच्या व्याख्या पुस्तकातं पुढें केलेल्या आहेतच. (भाग ३ व त्यावरील टीकाडटप्पणी पहावी).] या 
ऱ्हस्वदीघवत्वाचा, घोष–अघोषाचंा, आघात–अनाघात–भेदाचंा डवचार मागें पिला तर संगीताचा डवचार हा 
स्ट्स्थरवस्तुचा डवचार होईल, म्हणजे त्यातं मूलभतू असाच दोष येईल. 
 

परंतु दुदैवानें तसेंच होऊं लागलें  आहे. “थाट [थाट हा शब्द डवष्णुशमांचा (भातखंड्याचंा) आहे. (नृत्यातंील पडहला 
पडवत्रा तो थाट, सतारीचे पिदे खालींवर इष्ट प्रमाणातं सरकावनू होणारें स्वरनादयुक्त क्षेत्र तो थाट, हे जुने शब्द वेगळ्या अथाचे आहेत. त्यापंैकी 
दुसऱ्यावरून भातखंिे यानंा आपला शब्द सुचला असावा. प्राचीन पुस्तकातं म्हणजे रामामात्याच्या ‘स्वरमेलकलाडनडध’ पासून वेंकटाध्वरीच्या 
‘चतुदवण्िीप्रकाडशके’ पयंत ‘मेल’ असा शब्द होता, तो भातखंिे यानंीं सोिला. मतलब तोच, परंतु पडरभाषा वेगळी केली; कारण स्वरपडरभाषा 
वेगळी झालेली आहे). अकरा स्वराचें कोमल–शुद्ध यापंैकीं, व बाराव्या मध्यमाचे शुद्धतीव्र यापंैकीं, कोणते सात स्वर घेऊन सप्तक केलें  आहे 

यानुसार दहा वगीकरणें केलीं, तो प्रत्येकीं एकेक थाट.] व त्यामंधील अंगें (रागागंें), [थाट जरी एक असला तरी त्यातंील 
स्वरक्रमाप्रमाणें नाना वेगवेगळीं सप्तकें  उपयोगी होतात. या उपथाटासं रागाचंीं नावं े डदलीं आहेत. हें जरा अयुस्ट्क्तक वाटल्यामुळें, टेंबे यानंीं 
थाटाचंी व उपथाटाचंीं रागनामें बदलून स्वरदशवक अशीं नवीं नावंें डदलीं व त्यासं जाडत म्हटलें ; डशवाय ही जाडतसखं्याडह अडधक केली. श्री. ल. रा. 

पटवधवन यानंीं दहाऐवजी बारा थाट सुचडवले. (येथें अंग शब्द चलन दाखडवतो).] स्वराचें पूवोिर असे के्षत्रभेद म्हणजे सप्तकाचंीं 
अंगें, [सारेगम हें पूवांग, पधडन हें उिरागं. येथें अंग म्हणजे सप्तकाचा भाग.] एक वादीस्वर व त्याचा एक संवादी स्वर, [“प्रत्येक 
रागातं एक व एकच स्वर वारंवार पुढें येतो, तो वादी. त्यामानानें जरा कमी परंतु मुख्यच असा दुसरा एकच स्वर असतो, तो सवंादी. वादीपासून 

सवंादी चवथा ककवा पाचंवा असतो.” हें वंद्योपाध्याय–भातखंिे मत.] वज्यवस्वर (डववादी), वक्रस्वरत्व, [स्वर सरळ क्रमानें न चढता ं

मुरिून परत येतो तेव्हा ंवक्रत्व होतें.] ‘पकि’ [प्रत्येक राग ओळडखण्याचीं एकदोन ठराडवक स्वरवाक्यें असतात. त्यानंा ंपकि म्हटलें  आहे. हा 

भातखंिेडनर्ममत शब्द होय.] आडण समय [प्रत्येक राग अमुक ऋतंूत डदवसरात्रींच्या ठराडवक वेळींच वतववावा असें माडनलें  आहे. तो त्या रागाचा 
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समय.] यानुंसार लक्षणयुक्त असे ‘राग’ होतात” ही भातखंिेप्रणीत कल्पना सववत्र प्रचडलत आहे. डक्रस्ती शक 
१४०० नंतरच्या गं्रथपद्धतींस अनुसरून नव्या भाषेंत नवीं वगींकरणें करून ज्यानंीं या कल्पना प्रसृत केल्या 
त्या भातखंड्यासं केवळ एवढेंच अडभपे्रत नव्हतें हें त्याचं्या रागवणवनातं डठकडठकाणीं डदसतें; ‘मी हे स्वर 
कसे लाडवतों पहा’, ‘या स्वराचंें चलन लक्षपूववक पहा’ असें जागजागीं त्यानंीं डलडहलें  आहे; [डवष्णुशमा या टोंपण 

नावंानें डलडहलेल्या ‘कहदुस्तानी सगंीतपद्धडत’ मध्यें. (डक्रस्तीशक १९१०, १९१४, १९३२)] अथात् स्वरामंधील परस्पर ऱ्हस्वदीघवत्व 
आडण त्याचंी उच्चाराचंी मािंणी हेंच त्यानंा ंतेथें तेथें दाखवावयाचें आहे. परंतु डलडपच्या मयादेमुळें, दुबवलतेनें 
म्हणा, तें स्पष्ट झालेलें  नाहीं. जसें, ‘रेरेसा, धधप, परे’ [येथील परे बद्दल परंपरागत गायकवादकाचंा डवरोध आहे.] हें श्री 
नावंाच्या रागाचें चलन कसें तें डलहून स्पष्ट झालें  नाहीं. त्यामुळें  हें कालमान, आडण रागाची ओळख 
पटण्याचीं ठराडवक स्वरवाक्यें–जसें सारेगम ककवा सामगप अथवा नीपसाʹ  इत्याडद–म्हणजे त्यात्या 
रागाची ‘पकि’, यामंध्यें गल्लत होते. उदाहरणाथव; डनसागमप असें असलें  तरच ती भीमपलासी माडनतात; 
त्यातं जर रे हा स्वर आला, तर तो जरी अगदीं सूक्ष्मकाडलक ठेडवला, तरी त्याचें नोटेशन [नोटेशन् म्हणजे 
डचह्नडलडप. नोटेशन्नें जें डलडहलें  जातें त्याला त्यात्या गीताचा स्कोअर म्हणतात. आपल्याकिे स्कोअर हा शब्द आलाच नाहीं, नोटेशन या एकाच 

शब्दावर डनवाह होतो.] डनसारेगमप असें होत असल्यामुळें  राग भ्रष्ट झाला, वज्यवस्वर लाडवला ककवा वज्यव–
डववादी–स्वर लावनूडह गोिी डनमाण केली अशा तऱ्हेचीं डवधानें केलीं जातात. भरैवी राडगणींत [राग म्हणजे 
काय, तो कशानें डसद्ध होतो, रागभेद काय तारतम्याचा आहे व असावा, राग आडण राडगणी यामंध्यें काय भेद अडभपे्रत आहे, हा डवषय या पुस्तकातं 

नाहीं. ‘स्वररागडवचार’ या योडजलेल्या पुस्तकाचा कधीं योग आला तर त्यातं ही चचा व उपपडि येईल.] सवव स्वर कोमल आडण ते 
घ्यावचे असें आहे : ‘महैर छूटा जाय’ [‘बाबुल, मोरा मैहर छूटा जाय’ हें वाडजदलीशाहकृत (डक्रस्तीशक १८५६) प्रडसद्ध गीत. बापाला 
लािकें  नावं बाबुल. ‘मैहर’ म्हणजे माहेर, मायघर. कोणी नैयर, नय्यरवा म्हणतात; तें मय्यर, मय्यरवा हवें. हें सासरीं जाणाऱ्या मुलीचें गीत आहे. 

जीव कुिी सोडितो असा त्याचा गूढाथव माडनला जातो. राज्यत्यागाच्या दुःखातं रडचलेलें  हें गीत आहे.] याचें नोटेशन 
धडनसारेगरेसारेसाऽ असें आहे, हें ठीक, पण त्यातंील रे इतका कमी कालमानाचा आहे कीं तें रूप 

 सा असेंच भासतें आडण त्यातं रे डदसत नसल्यामुळें ही राडगणी भरैवी आहे कीं नव्हे असा वाद 
डनमाण केला जातो. (कमानींच्या पोटातं सूक्ष्मकाडलक रे आहे.) 
 

भातखंड्याचं्या आधीं जीं पुस्तकें  झालीं त्यातं ही कालदृडष्ट होती. डब्रडटश राजवटींतील भारतीयानें 
केलेली प्रथम मोठी डनडमडंत सुरेंद्रमोहन ठाकूर [कोणी शौरींद्रमोहन टागोर असें डलडहतात. तो इंग्रजाळलेला बंगाली उच्चार आहे. 

(डक्रस्तीशक १८९६).] याचंी; त्यानंीं पाडिमात्य स्टाफ् डलडप [अनुबंध २ मध्यें स्टाफडलपीचें थोिक्यातं वणवन आहे.] 
अंडगकाडरली, कारण त्याचं्या दृडष्टसमोर गोरा वाचक प्रथम होता. मराठींतील दुसरें संगीतडवषयक पुस्तक, 
गोवधवन छते्रकृत गीतडलडप, [डक्रस्तीशक १८६४. पडहलें  पुस्तक भाऊशास्त्री अष्टपुते्रकृत ‘गायनप्रकाश’ (१८५०).] यातं स्टाफ् 
डलडपचाच अनुकार आहे; मौलाबक्षाचं्या [डक्रस्तीशक १८९९.] व पलुस्कराचं्या [डक्रस्तीशक सुमारें १९०१. दुसरी डलडप 

१९०८.] पडहल्या डलपींत साधारणतः स्टाफ्लाच पुढें ठेडवलें  आहे; आडण स्टाफ्डलडपमध्यें स्वराचंें ऱ्हस्वदीघवत्व 
स्वरडचह्नाचं्या अंतगवतच असतें. स्टाफ्डलडप आपल्या सारेगम पद्धतीनें वाडचता ंयेत नाहीं हें जाणनू मीनप्पा 
व्यंकप्पा [गाधंवोपडनषद् भाग १, मूलाधार, डक्रस्तीशक १९१०.] यानंीं प्राचीन कालमानडचह्नें स्वरासं डचकटवनू आपली 
डलडप तयार केली, पण हा डवद्वान् आज डवस्मृत झाला आहे. क्लेमंट्स व देवल [डक्रस्तीशक १९१०, १९१३. देवल हा 

पडहला आधुडनक प्रयोगडनष्ठ भारतीय सगंीतसशंोधक.] यानंींडह स्टाफ्चा अवलंब केला पण तें डटकलें  नाहीं. पलुस्कराचंी 
दुसरी डलडप आडण अब्दुल करीम याचंी डलडप [स्वरप्रकाश भाग १ व २. डक्रस्तीशक १९११.] यातं मात्र प्राचीन कालडचन्हें 
त्यात्या स्वराचं्या खालीं आहेत. परंतु पलुस्कराचं्या अनुयायानंीं त्या डलडपचा त्याग केला, व अब्दुल करीम 
याचं्या पुस्तकाचंी कोणास आठवणडह नाहीं. मंुबईच्या ‘ज्ञानप्रसारक मंिळी’ व ‘गायनोिेजक मंिळी’ या 
जोिससं्थाचें संस्थापक कैखुस्रौ नवरोजजी काब्राजी व कायववाह धनजीभाई पटेल [डक्रस्तीशक १८९४ पासून १९२२ 
पयंत. या मंिळींनीं [माणकशाह िॉक्टर, दादाभाई (दादी) ठंुठी, दादाभाई वडकंग्बॉक्सवाला. डफरोजशाह रुस्तुम बाटलीवाला, मंचरजी 
नाडरयेलवाला, हडरिदं्र आनंदराव तालचेरकर इत्याडद.] डक्रस्तीशक १८७० पासून सगंीतप्रचारासाठीं महान् कष्ट घेतले. दादी ठंुठी (‘क्राइस्ट’) हे 
नाटककार व स्ट्व्हक्टोडरया नाटककंपनीचे भागीदार होते, काब्राजी कडव व गायक होते, नाडरयलवाला सताडरये होते. इम्दादखा,ं कन्हयालाल 
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जोधपुरवाला (सारंगी व अष्टपदी), गोपाळदास जयपूरवाला, डहरालाल अमृतसरवाला (कानिा रागाचंा वतनदार), व नंतर रावजीबुवा मसूरकर 
ससं्थान बेलबाग, डवलायतहुसेन, अलीहुसेन, नझीरखा ं मुरादाबादवाले (भेंिीबाजारवाले), गणपडतबुवा डभलविीकर, इत्याडद मोठ्या 
गायकवादकानंा या गायनोिजेक मंिळीनें नौकरीस ठेडवलें  होतें, आडण व्याख्यानें, लेख, पुस्तकें  वगैरे ज्ञानप्रसारक मंिळीच्या नावंानें होत असे. 
भातखंिे हे मोठे व प्रडसद्ध झाले हें खरें, पण ते पडहले नव्हेत. हा पूवीचा इडतहास प्रडसद्ध नाहीं म्हणून मुद्दाम डलडहला आहे. त्या मंिळीचीं पुस्तकें  
अजून उपलब्ध आहेत, व त्याचें लेख जामेजम्शदे, कैसरेकहद, रास्तगोफ्तार, सत्यप्रकाश, पायोडनयर, बाँब ेगझीट् द पासी, या वतवमानपत्राचं्या 

फायलींत डमळतात.] इत्याडदकानंीं शेंकिों चोंपिीं प्रडसद्ध केलीं, परंतु त्यातं कालडचह्नयुक्त डलडप नाहीं. याच 
संस्थाचें भातखंिे हे काहंीं वषांनीं सभासद झाले व त्यानंा ं तेथून संगीत डशकावयास डमळालें  व 
संगीतप्रचाराची स्फूडतं डमळाली, म्हणून कीं काय, त्याचं्या डलपींत कालडचह्नें फारच स्थूलमानाचीं आहेत. 
भातखंिे–पद्धडतवर बरीच टीका झाली व अजून कधीं कधीं होते; डतच्यापैकीं काहंीं भाग डवतंिवादी तर 
काहंीं भाग जशास तसें या न्यायाचा आहे. आडण काहंीं थोिा भाग योग्य आहे. परंतु त्या पद्धतींत 
सुटसुटीतपणा आडण लवकर समजेल अशी मािंणी हे गुण असल्यामुळें  ती इतरासं मागें सारून पुढें आली व 
प्रस्थाडपत झाली, केवळ सरकारी कृपेनें नव्हे, हें नाकाडरण्यातं अथव नाहीं. सध्या ं भारतीय संगीतशास्त्र 
भातखंड्याचंाच डटळा लावीत आहे. 
 

पडरणामीं, संगीत गडतमान् आहे ही जाणीव कमी झाली आहे. गडत ही तालातं अडधक चट्कन् व 
स्पष्ट डदसते असें क्षणभर माडनलें  तर भातखंिे यानंीं काय ककवा इतरानंीं काय, तालगडतची चचा केलेलीच 
नाहीं. संगीतावर मराठींत झालेलें  डतसरें पुस्तक घारपुरेकृत तालादशव; [डक्रस्त्रीशक १८६५.] त्यातं फक्त 
तालव्यवहार आहे. त्यानंतर आजतागायत तालव्यवहारावर शेंकिों पुस्तकें  झालीं, तींडह फक्त व्यावहाडरक 
म्हणजे तबला–पखवाज कसा वाजवावा याचें डशक्षण देणारीं आहेत. तोच प्रकार गुजराती, कहदी, उदूव व 
बंगाली भाषातं आहे, इतर भाषाबंद्दल लेखकाला माडहती नाही. तालचचा अशी कोठेंडह नाही, संगीताच्या 
कालगडतकिे लक्ष नाहीं. 
 

आडण स्वरभाग असो कीं तालभाग, त्याच्या गडतचें मूलकारण व मूलमान जो लय, त्याबद्दल डनडित 
डवचाराहव कल्पना हल्लीं कोठें सापंित नाहीं. 
 

उलटपक्षीं, लय हा गडतसंबद्ध शब्द साडहस्ट्त्यकानंीं उचडलला आहे आडण त्याच्या आधारें कला, 
काव्य, साडहत्य, सौंदयव, डचत्र, डशल्प इत्याडद नाना डवषयाचंा ऊहापोह करण्यातं येत आहे. हा ऊहापोह 
मुळातं इंग्रजींतून उसना घेतलेला आहे आडण त्याची डभस्त ‘गेष्टाल्ट’ म्हणजे एकडजनसीपणाचा बोध ज्या 
डचिव्यापाराने होतो त्याच्या डवचारावर आहे. या गेष्टाल्टच्या अभ्यासकाचें पडहले पडहले प्रयोग आकृतींच्या 
आधारावंरचे होते, आडण आकृडत ही डलहून दाखडवण्यास सोईस्कर, म्हणून गेष्टाल्टचें डववरण आकृडतच्या 
साहाय्यानें केलें  गेलें ; तेवढेंच साडहस्ट्त्यकानंीं उचडललें , व संघात, संहडत, समाहार, संकल, मािं, मूर्मत, 
रूप, ध्यान, ठाणमान, समवाय इत्याडद अनेक जुने शब्द डवसरले जाऊन ‘आकृडतबंध’ वगैरे शब्द आज 
प्रचारातं आले आहेत व त्यामंध्यें ‘डतरकसपणा’ वगैरे डवशषेणाचंा वापर होत आहे; [हा प्रकार मढेकर यानंीं सुरंू 
केला. गेष्टाल्ट्चा बरा आढावा श्री. प्रभाकर पाध्ये यानंीं आपल्या ‘मढेकरकृत सौंदयवसमीक्षा’ या पुस्तकातं घेतला आहे, पण तोडह दृडष्टसबंंधींचा–
आकृडतचाच–आहे. डशवाय त्यातं गेष्टाल्ट्च्या डचिबोधातं स्मरण ही डचिवृडि नसते असे म्हटलें  आहे तें अधवसत्य आहे. गेष्टाल्ट्सबंंधीं सुरुवातीला 
प्रयोग झाले त्यातं स्मृडतडवशषे पाडहला नाहीं एवढेंच, परंतु तो केवळ ग्रहणकालचा भाग आहे. ग्रहण झाल्याबरोबर स्मृडत काम करंू लागते; 
स्तुडतवृडिडशवाय बुडद्धव्यापारच होणार नाहीं. या आधीं–नंतरच्या भेदासं इगं्रजीत पसेप्शन् व आपसेप्शन् अशीं नावंें आहेत. पसेप्शन हें केवळ 

इंडद्रयकृत, व आपसेप्शन् हें डचिबुद्धींच्या सहयोगाचें, असा भाव आहे.] परंपरागत अलंकारशास्त्र बाजूस साडरलें  गेलें  आहे. 
 

यामध्यें एक फारच डवपरीत लक्षण डदसतें. तें हें कीं, आपल्याकिील डवद्वान लोक आपली भाषा व 
आपली परंपरा अडधकाडधक झपाट्यानें डवसरंू लागले आहेत. त्याचंा डवचार अडधकाडधक प्रमाणातं इंग्रजी 
शब्दाचं्या आधारानें होऊं लागला आहे. पडरणामीं ते जें डलडहतात तें कोणासाठीं असा प्रश्न पितो. भारतीय 
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मनुष्यानें भारतीय डवचारपरंपरा जाणनू घेऊन भारतीयासंाठीं भारतीयाचं्या भाषेंत डलडहलेलें  असें हें डलखाण 
वाटत नाहीं. भारतीय रेडिओवर इंग्रजी बातम्या सागंणाऱ्याचं्या उच्चाराचंें वणवन “लाइक ॲन इस्ट्ण्ियन हू 
इज राइंग टु स्पीक लाइक ॲन इंस्ट्ग्लश्मन हू इज राइंग टु स्पीक लाईक ॲन इंस्ट्ण्ियन” (भारतीयासारखे 
उच्चार करंू पाहणाऱ्या इंग्रजासारखे उच्चार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भारतीयाप्रमाणें) असें लेखक 
करतो; तसाच हा प्रकार झालेला आहे. आडण ही अशी भाषा व डवचारपद्धडत संगीतातंडह डशरलेली आहे. 
 

याचे पडरणाम दोन. ज्याचं्यासाठीं ही चचा ते डतच्या वाटेस जाणार नाहींत, आडण ज्याचंा संगीताशीं 
डवशषे पडरचय नाही ते मात्र या प्रकारातं अडधक उत्साहानें भाग घेणार. हे दोन्ही पडरणाम नजरेस येऊं 
लागले आहेत. 
 

या उत्साही लोकाचंी डभस्त सौंदयवशास्त्र, मानसशास्त्र, समाजशास्त्र, मानववशंशास्त्र, तत्त्वज्ञान 
इत्याडद डवषयावंर असते व ते डवषय त्यानंीं इंग्रजीच्या आधारें वाडचलेले असतात. परंतु ज्यानंा त्या त्या 
डवषयाची खरोखर अडधक माडहती आहे त्यानंा हें ठाऊक आहे कीं या प्रत्येक डवषयातं गेल्या पन्नास शभंर 
वषात पाडिमात्यानंीं फारच पुढें मजल माडरली आहे. पूवींच्या डवचारातंील ढोबळपणा, संडदग्धपणा आता ं
जाणीवेंत आहे, या प्रत्येक डवषयाचे नाना पोटभाग झालेले आहेत, प्रत्येक पोटभागाचा कसून वैज्ञाडनक 
दृडष्टनें अभ्यास होत आहे, प्रत्येक डवधान फार जपून, डवडधडनषेधयुक्त मयादा सागंनू साभंाळून, ठरलेल्या 
डवषयमयादेंत ठरलेल्या पडरभाषेनें केलें  जाऊं लागलें  आहे; एक डवषयमयादा दुसरीवर आक्रमण करणार 
नाहीं, व त्या दोन मयादा जेथें डभितात त्या भागाचंा पुन्हा याच पद्धडतनें डवचार होईल, याचें पर्थय व 
तारतम्यडह बाळडगलें  जाऊं लागलें  आहे. सवव डवचाराचंा तथाकडथत डवचार, सवव ज्ञानाचें तथाकडथत ज्ञान 
जें ‘डफलॉसफी’ त्याचें आता ं डवशषे आकषवण राडहलें  नाही, कारण डफलॉसफीडह भागशःच पाडहली जाऊं 
लागली आहे. परंतु आपल्याकिील त्या त्या डवषयाचें जे तज्ज्ञ आहेत ते ही डवचारधारा आपल्या देशी 
बाधंवाकंिे आणून पोहोंचडवण्याच्या कामीं उदासीन डदसतात. उलट जे अशा कामीं उत्साही ते इंग्रजींतील 
जुनाट स्थूल भारुिच अभ्यासून त्याचा भोंगळपणा इकिे आणनू सोिीत आहेत, आडण तेंच प्रमाण म्हणून 
माडनलें  जात आहे. हें संगीतातंडह आलें  आहे; पाडिमात्य जुनाट साडहत्यसंगीतमानसचचा अडधकाडधक 
प्रमाणातं आपल्या संगीतचचेंत येत आहे. 
 

याच प्रकाराची दुसरी बाजूडह अस्ट्स्तत्वातं होती व आहे. सवव ज्ञान मूलतः भारतीयच व तें अडत-
प्राचीन, आमचें संगीतच काय तें सववश्रेष्ठ, असे दाव ेहरघिी ऐकंू येतात. पण हे दाव ेकरणारे लोक प्रत्यक्ष, 
सोदाहरण, डनर्मववाद पुराव ेदेऊन आपलें  मत डसद्ध करतात असें डदसत नाहीं. आपल्या शास्त्रडवद्याकलाचंा 
मुसुलमानानंीं डक्रस्तीशक सुमारें १२०० पासून सतत व पद्धतशीर असा नाश केला, आम्ही स्वतःच स्वतःला 
डक्रयाहीन–बुडद्धहीन करून घेतलेंच नाहीं हें मत अशाच पंथाचें आहे. परंतु सप्रमाण परुाव्याडनशीं संपूणव शोध 
कोणा घेतानंा ंडदसत नाहीं. 
 

पुरावा म्हणजे काय व तो गोळा कसा करावा, ग्राह् पुराव्याचीं लक्षणें कोणतीं; त्या पुराव्याच्या 
आधारें डवचार कसा करावा, डनष्कषव काडढतानंा कोणतीं पर्थयें व तारतम्यें बाळगावीं हें डवज्ञानाभ्यासातं तर 
प्रगतच आहे आडण डक्रस्तीशक १९२० नंतर तर फारच पुढें गेलें  आहे, परंतु तो डवचारप्रवाह मराठींत 
आडणला जात नाहीं; डवज्ञानलेखक आता ंअनेक आहेत, पण ते सवव घटनालेखक आहेत; अण ुकसा असतो, 
चंद्रावर कसे जाऊन पोहोंचतात, इत्याडदक वणवनातंच ते रमलेले आहेत. वैज्ञाडनक डवचारपद्धडतचा धागा 
इतर डवषयातंडह आहे. कायदेपंडिताचं्या साक्षीपुराव्याच्या तंत्रातं (लॉ ऑफ एस्ट्व्हिन्समध्यें) व वैद्यकातंील 
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छाननीच्या पद्धतींत (मेडिकल ज्यूडरस्प्रूिन्स व फोरेस्ट्न्सक मेडिडसनमध्ये) हा धागा येतो; परंतु ते ते तज्ञ या 
बाबतींत लोकाडभमुख नाहींत. 
 

बहुजनसमाजाला [येथें बहुजनसमाज याचा खरा अथवच अडभपे्रत आहे. (केवळ क्षडत्रय मराठा जातीसच बहुजनसमाज म्हणणें हें 

डवकृत आहे.) बहुजनासं अिाणी केलें  जातें.] अिाणीच ठेडवण्याचा हा उिम मागव आहे. 
 

दुसराडह एक उिम मागव अडधकाडधक वापडरला जाऊं लागला आहे. तो म्हणजे शुद्धलेखनापासून 
गडणत–तंत्रडवज्ञानापयंत सववच डवषय अगदीं सोंपे करावयाचे–सोंपे करावयाचे म्हणजे अगदीं खालच्या 
पातळीवर आणनू ठेवावयाचे. सोंपें डशकता ं डशकता ं हळंूहळंू अवघि डशकावें आडण सामान्य अिाणी 
माणूसडह यथाकाल शहाणा व्हावा ही दृडष्ट यातं डदसत नाहीं, कारण जें खालच्या पातळीवरचें तेंच योग्य व 
यथाथव आहे अशी समजूत करून डदली जात आहे. 
 

त्यातंच एक भर अशी पिली आहे कीं आपल्याकिील बहुतेक जुनें ज्ञान हें केवळ ब्रह्म, माया 
इत्याडद कार्थयाकूटाचें होय, त्यातंच पुराणें, स्मृती इत्याडद बुडद्धभेद करणारे प्रकार आहेत, आडण भट ब्राह्मण 
इत्याडदकानंीं त्याचं्या धाकंावर इतरावंर जरब बसडवली, वगैरे समजुती दृढ झाल्या असल्यामुळें हें जुनें सवव 
त्याज्य माडनलें  जात आहे. वास्तडवक हा भाग बाजूस ठेडवला तरीडह इतर जुनें ज्ञान आजडह तोंिातं बोट 
घालावयास लावील असें व इतकें  प्रचंि आहे. डनरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योडतष (ज्योडतगवडणत अथवा 
साधारणतः गडणतच), मीमासंेंतील प्रमाणाडधकरण, तकव  (न्याय), साखं्य इत्याडद वदेागंें व शास्त्रें आजडह 
सूक्ष्मतेनें अभ्यासावीं; [डनरुक्त म्हणजे व्युत्पडि. ज्योडतष हें गडणतच. कुिमुिें ज्योडतष हें वेदागं नव्हे.] संगीत, डचत्र, मूर्मत, डशल्प 
(म्हणजे आर्मकटेक्चर–स्थापत्य नव्हे तर साधारणतः सवव इंडजडनयकरग–यंत्रणाशास्त्र), आयुवेद, रसायन, 
धनुवेद (म्हणजे बाण मारणें नव्हे तर युद्धशास्त्र), अथव (म्हणजे राज–व्यवहारशास्त्र), नीडत (म्हणजे केव्हा ं
कशा धोरणानें कसें वागावें याचे डवचार) [अथव आडण नीडत याचें मूळ अथव येथें डदले आहेत. हल्लीं हे शब्द वेगळ्या अथाचे झाले आहेत. 
मराठींतील ईकनॉडमक्स् वरील पडहल्या पुस्तकाचें नावं ‘लक्ष्मीशास्त्र’ होतें, अथवशास्त्र नव्हतें. एडथक्स् म्हणजे नीडतशास्त्र हा शब्दप्रयोगडह मूळचा नव्हे. 

एडथक्स म्हणजे धमाधमवडवचार.] या सवांमध्ये आजडह मनसोक्त िंुबावें, इतका खोल डवचार त्यातं आहे. या 
वदेागंाचंा व शास्त्राचंा, ज्याला धमव म्हणण्याची वडहवाट पिली आहे त्याच्याशीं साक्षात् संबंध नाहीं. आडण 
अनेकाचें त्यास हात लागले आहेत हें डवसरता ंकामा ंनये; कोशकार अमरकसह हा जैन होता, हेमचंद्र, 
जयकीर्मत हे छंदःशास्त्री जैन होते, अडतश्रेष्ठ रसायनशास्त्री नागाजुवन हा बौद्ध होता, संगीतरत्नाकरावर 
अडतसुबोध टीका डलडहणारा कसहभपूाल हा काव्य–नाटक–संगीतालंकारावंर प्रभतु्व असलेला क्षडत्रय 
होता, डकत्येक ऋषींची जन्मावरून अशी जातच ठरत नाहीं; हें लक्षातं घेतलेंच पाडहजे. हा ‘जगन्नाथाचा 
रथ’ परवापंरवापंयंत चालंू होता, भास्कराचायांच्या लीलावतीचें पडहलें  मराठी भाषातंर एका साळी (कोष्टी) 
जातीच्या गृहस्थानें केलें . [डक्रस्तीशक १८८९. श्री. देवराव उखाशटे साळी, एरंिोलकर.] हा ज्ञानाचा अफाट जुना वारसा 
आता ंसवव लोकानंा ंखुला व्हावयास पाडहजे, पण प्रत्यक्षातं उलटाच प्रकार होत आहे. [या बाबतींत काहंींच झालें  
नाहीं असें नव्हे. राजवािेकृत ‘यास्काचें डनरुक्त’, अभ्यंकरकृत अष्टाध्यायीचें भाषातंर, बापटकृत व जोगकृत षड्दशवनपडरचय, वेलणकरकृत 
‘जयदामन्’, कशते्रकृत ‘श्रीवेदागंाथवचंडद्रका’, वझेकृत ‘भारतीय डशल्पशास्त्र’, चरकसडंहता, सुश्रुतसडंहता व वाग्भटसडंहता याचंीं भाषान्तरें, 
कहवरगावंकरकृत ‘कौडटलीय अथवशास्त्र,’ ‘कडणकनीडत’, ‘डवदुरनीडत’ इत्याडद छोटीं पुस्तकें , इत्याडद प्रयत्न फार महत्त्वाचे झाले; दीडक्षतकृत 
‘भारतीय ज्योडतःशास्त्र’ हा महान् सशंोधनात्मक गं्रथ तर सवव जगातंील डवद्वानानंीं उचलून धरावा असा झालेला आहे. परंतु हे प्रयत्न केव्हाचें व डकती 

लोकापंयवत पोंचले, आडण आज काय चाललें  आहे हा प्रश्न शहारे उत्पन्न करणारा आहे.] अस्ट्ग्नपुराण दोन–तीन शतकें  रडचलें  जात 
होतें व त्यातं भरपूर काव्यशास्त्र आहे, परंतु ‘मढें जाळण्याचे भटी मंत्र’ त्यातं आहेत अशी सामान्य लोकाचंी 
कल्पना असते. ‘ब्राह्मण’ नावंाचीं डकत्येक पुस्तकें  आहेत आडण त्यातं डकत्येक शास्त्राचंें डववरण आहे हेंडह 
लोक डवसरतात. अशी डकती उदाहरणें द्यावीं? (येथें पुराणोिर कालातंील व नंतरची भ्रष्टता अडभपे्रत 
नाहीं). 
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वास्तडवक पाहता ंकोणत्याडह भारतीय शास्त्र–तंत्र–कला इत्याडदकाचंा डवचार करावयाचा तर तो 
प्रथमतः भारतीय परंपरेनें कसा होत आला, त्याची मूळ पडरभाषा कोणती होती, त्या पडरभाषेंत काटेंकोरपणा 
होता कीं नव्हता आडण असल्यास त्याचा आज कसा उपयोग होतो, हें सवव पाहत पाहत पुढें जावयास हवें. तें 
न कडरता ं एकतर कोणाचें कोठलें  तरी वचन प्रमाण मानून त्यावरच आपली डभस्त ठेवनू आपल्याच 
कल्पनाचंा िोलारा भारतीय डवचार म्हणून डमरवावयाचा; ककवा उलट, कोणी गोरा मनुष्य असें असें म्हणतो 
तेंच खरें मानून आपल्या परंपरेकिे पाठच डफरवावयाची, हें योग्य नव्हे. पण तसें होत आहे व अडधकाडधक 
होत आहे. त्यामुळें  आपलें  काय आहे आडण त्यातं काय अपूणव ककवा चुकीचें आहे हें तारतम्यडह केलें  जात 
नाहीं. 
 

या सवाचा पिताळा संगीतातंडह आढळतो. शोध घेतला तर आपला जुना संगीतडवचार डकती 
सखोल होता व तो आजडह वतावातं कसा सापंितो हें थोिेंबहुत कळंू लागेल. पण तसें होत नाहीं. 
संगीतशास्त्र हें प्रचाराच्या नावंाखालीं ठोकळेबाज झालें  आहे आडण तत्त्वचचेच्या नावंाखालीं अस्पष्ट, संडदग्ध 
व दुबोध होत आहे. पाडिमात्य संगीतमीमासेंची पडरभाषा आपल्या मानानें अगदींच स्थूल व गचाळ आहे, 
डतच्या प्रभावामुळें आपली संगीतमीमासंाडह दुबोध होऊं लागली आहे. 
 

हें सवव सुधाडरलें  पाडहजे व शक्य डततकें  लवकर सुधाडरलें  पाडहजे. प्रस्तुत लेखकाला तें सवव कळलें  
आहे असें मुळींच नाहीं, इतकें च नव्हे तर त्यातंील बराचसा भाग त्याला अज्ञात आहे व अज्ञातच राहीलडह; 
परंतु ‘हें असें हवें’ एवढें त्याला थोिेंथोिें कळंू लागलें  आहे. 
 

आपला संगीतडवचार मूलतः छंदडवचार आहे आडण त्याचें मूळ भाषेंतील उच्चारडशके्षमध्यें आहे. तेथेंच 
कालमान म्हणजें लय या वस्तुचा प्रथमपडरचय आहे. तेथून सुरुवात केली म्हणजे एकेक धागा हळंूहळंू 
लागत जातो. आपला परंपरागत लयतालडवचार काय व तसा का ंआहे, त्यातं कालानुरोधानें कसाकसा 
फरक होत गेला, आजच्या प्रघाताकिे आपण कसे आलों, पडरभाषा कशी बदलली, इत्याडद अंदाज बाडंधता ं
येतात. असा डवचार सुचला तो या पुस्तकातं मािंण्याचा थोिा प्रयत्न केला आहे. कारण ‘सा डवद्या या 
डवमुक्तये.’ 
 

प्राचीन भारतीय हे पडरभाषेच्या काटेंकोरपणाबद्दल फार तत्पर व दक्ष होते हें स्पष्ट डदसतें. त्यानंा 
अनुसरून आधीं पडरभाषा तपासण्याची खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. संकल्पना, संवदेना, 
पडरकल्पना, कचत्य, पूववसूरी, असे शब्द टाळले आहेत. सामान्य व साधारण या शब्दामंधील तारतम्य, शास्त्र 
व डवचार यामंध्यें केलेला फरक, मानसशास्त्र ऐवजीं डचिव्यापाराचंा डवचार, आनंददायक ऐवजी रंजक वगैरे 
काहंींजणासं डवडचत्र वाटतील असे प्रयोग त्यासाठीं केले आहेत. ‘सौंदयव’ हा शब्द कटाक्षानें दूर ठेडवला 
आहे. [इंग्रजींतून डवचार करणारासंाठी डलहावयास हवें कीं सामान्य म्हणजे कॉम्न् (यूझ््ल् या अथानें) आडण साधारण म्हणजे जेन्रल.् (ॲव्हडरज् 
या अथानें). शास्त्र म्हणजे सायन्स आडण डवचारं म्हणजे थॉट्, ककवा–लॉजी (लोगॉस्). मानसडवचार म्हणजे पूवींची साय्कॉलजी व डचिव्यापाराचंा 
डवचार म्हणजे हल्लींचीं सायकॉलजी, म्हणजे द स्टिी अ् एक्स्पीडरयन्स् अ ण्ि डबहेडवयर.् डचि–मन–बुडद्ध यातंील भेद इंग्रजींतील माइंि मध्यें 
नाहीं. आनंद म्हणजे जॉय्–प्लेझर ्वगैरे नव्हे तर स्ट्ब्लस्. रंजक म्हणजे प्लेझण्ट, जॉय म्हणजे आल्हाद. ब्यूटी या शब्दाला नाना अथव आहेत व 
त्यासंाठीं सौंदयव, लावण्य, सौष्ठव, कमनीयता, रमणीयता, चारुता, हृद्यता, मोहकता, प्रमाणबद्धता, इत्याडद अनेक नाना अथवभावाचें वेगवगेळे शब्द 

आहेत, ते परस्परबोधक म्हणजे डसनॉडनमस् नाहींत; त्या प्रत्येकाचा डवषय व अथवच्छटा हीं वेगळीं आहेत.] आपल्या प्राचीन टीकामंध्यें 
सहसा सौंदयव हा शब्द येत नाहीं. संगीतपरंपरा, संगीताचें चलन हें दाखडवण्याचें उडद्दष्ट असल्यामुळें  
मनोभावना इत्याडद डवषय दूर ठेडवले आहेत. कला, सौंदयव, आनंद, मनोभावना इत्याडदक असतात हें 
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लेखकास अमान्य नाहीं, परंतु तें येथें नको आहे. एकदा ंसंगीताचा मीमासंादृष्टीनें डवचार झाला, त्याचें 
गडतशास्त्र काय आहे तें ठरलें  म्हणजे त्यावरील कल्पनाचंा िोलारा कोणालाडह उभाडरता ंयेईल. 
 

लेखकाच्या मानानें पाहता ंहा लहान तोंिीं मोठा घासं घेण्याचा प्रयत्न आहे हें खरें; हें उष्रचुंबनच 
झालें  आहे यातं शकंाच नाहीं. परंतु लेखकाचा हेतु व त्याची भडूमका वर सुचडवल्याप्रमाणें आहे आडण तो हेतु 
मात्र सदे्धतु आहे येवढेंच त्याला या उपक्रमातं नम्रपणें सुचवावयाचें आहे. 
 

पुस्तकातं जागजागीं झालेलीं–केलेलीं डवषयान्तरें, डदलेलीं उदाहरणें, आडण आनुषडंगक चचा 
(म्हणजे अथववाद), हें काय दृडष्टचें आहे, आडण वारंवार जे मुदे्द पुढें केलेले आहेत (म्हणजे अभ्यास) ते 
कोणत्या हेतंूनीं, हें येथें डदग्दर्मशत केलें . [हा उपक्रम आडण प्रस्तावना यातं पुस्तकाच्या अंतरंगाची ओळख होईल. पुस्तक 
अन्वयव्यडतरेकानें आडण उलटसुलट क्रमानें वाडचलें  तर लेखकाचा अडभप्राय व वाचकाचा डवचार अडधक स्पष्ट होईल. 
 

पुस्तकाच्या मािंणींत वाचकाची ती सोय करण्याचा यत्न आहे. सामान्य अनुक्रमडणकेनें रचना दाखडवली आहे. डवषयानुक्रमामध्यें 
पुस्तकातं जागजागीं कोणकोणते डवषय आले आहेत तें भागशः डदसेल. टीकाडटप्पणी जरा डवस्तृत असल्यामुळें  ती तळटीपाचं्या स्वरुपातं देता ंआली 
नाहीं, तरी प्रत्येक भागाच्या शवेटीं त्यावरील डटपणें आहेत. डटपणाचंा भाग रंुद समासाचा असल्यामुळे तीं ओलािूंनडह पुढें जाता ंयेईल, परंतु काहंीं 
डटपणें केवळ मध्येंच डवस्तार होऊन पुस्तकाचा मुख्य ओघ अिंू नये म्हणून वेगळीं अशीं केलीं आहेत, एरव्हीं तीं पुस्तकातंच येणें योग्य होतें. जेथें 
वाद सभंवतो तेथेंच फक्त उतारे डदले आहेत, जेथें उताऱ्याचंा उपयोग नाहीं (उदाहरणाथव तालव्यवहारातं), तेथें ते नाहींत अथवा कमी आहेत. ही 
त्रुडट सदंभाधाराचं्या यादींत भरून काडढली आहे. ते सवव गं्रथ प्रस्तुत लेखकानें समग्र वाडचले आहेत आडण ते कोठें डमळंू शकतील तेंडह सुचडवलें  
आहे; परंतु ते सवव, अथवा त्यापंैकीं अमुक एक गं्रथ पूणवपणें, लेखकाला मान्य आहे असें नव्हे. सूडचमुळें शोधाची सोय केली आहे, डतच्यातं मुख्य ते 
शब्द ठळक टाइपात आहेत आडण त्याचंें लाभस्थान जें डदलें  आहे त्यानें त्या शब्दाचा डवशषे वापर कोठें आहे तें दाखडवलें  आहे. पुस्तकाला 
पुरवणीदाखल असा जो भाग आहे त्याचे ‘अनुबंध’ आडण ‘पडरडशष्ट’ असे भाग केले आहेत. त्यामंधील अथवभेद असा कीं अनुबंध–मागाहून जोिलेला 
भाग–हा सावकाशीनें वाडचला तरी चालेल. तो वाडचला तर लेखकाचा अडभप्राय अडधक स्पष्ट होईल; आडण पडरडशष्ट–उरलेला भाग–हा सोिून 
डदला तरी अथवहाडन होणार नाहीं. अनुबंध हें अडधक स्पष्टीकरण आहे आडण पडरडशष्टें साहाय्यक रूपाचीं आहेत. (इंग्रजींतील अिेण्िम् आडण 
अ पेस्ट्ण्िक्स् सारखे हे दोन प्रकार आहेत असें म्हटलें  तर काहंींजणासं अडधक समजेल). प्रथमवाचनीं टीकाडटप्पणी, अनुबंध व पडरडशष्टें सोिून डदली 

तर वाचकाला सोईचें पिेल.] आता ंप्रत्यक्ष उपपडिस हात घालावयाचा आहे, तेव्हा ंसंगीतातंील कालकल्पनेची 
प्राथडमक ओळख आधीं करून घेऊं. 
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२. लयकल्पना, तालकल्पना 
 

लय–ताल हा डवषय प्रामुख्यानें कालमापनासंबधंींचा आहे. काल म्हणजे काय हा ताडत्त्वक प्रश्न 
फार गहन आहे, पण येथें ती चचा – अप्रस्तुत नसली तरी–टाळता ंयेण्याजोगी आहे. [पुस्तकाचा डवषय लय, आडण 
लय हा कालखंिडक्रयेचा आडवष्कार, तेव्हा ंकालडचडकत्सा अजीबात िावलून चालणार नाहीं. कालस्वरूप जाणण्याचे प्रयत्न प्राचीनानंीं केले व 
अवाचीनडह करीत असतात. अथवववेद १९·५३·५ व १९·५४ मध्यें कालापासूनच सवाची उत्पडि माडनलेली आढळते. ‘पहा, मीच तो सववभक्षक काल!’ 
असें भगवद्गीतेंत श्रीकृष्णाच्या तोंिीं डवश्वरूपदशवनसमयीं वचन घातलें  आहे; (कालोऽस्ट्स्म लोकक्षयकृत्प्रवृद्धः  । अध्याय ११, श्लोक ३२); तो 
कथा–काव्यभाग म्हणून जरी बाजूस ठेडवला तरी, ‘ज्ञातअज्ञात सवव डनसगवडनयमाचंें डमळून जें सम्यक् रूप तोच ईश्वर’ ही वेदान्तमतातूंन प्रस्तुत 
लेखकानें काडढलेली स्थूल व्याख्या माडनल्यास या गीतावचनाला वेगळाच अथव येतो. काल हा स्वतंत्र पदाथव मानावा ककवा नव्हे याबद्दल साखं्य–
नैय्याडयक–मीमासंक यामंध्यें मतपयाय आहेत; स्वतंत्र पदाथव माडनल्यास त्याला मूलप्रकृडतमध्यें धरावें हें बरें. काल हें गुणपडरमाणाचें एक प्रमुख 
कारण आहे; न पेक्षा ंआपणासं बीज, रोप, वृक्ष हे एकाच क्षणीं एकाच जागीं डदसले असते, अशा मतलबाचा एक जुना जैन प्रबंध कै. िॉ. गोिे यानंीं 
प्रस्तुत लेखकाला दाखडवला होता, परंतु त्याच्या सदंभाचें दुदैवानें त्यावेळीं डटपण (नोंद) केलें  नाहीं. काल ही मानवसापेक्ष कल्पना खरी, परंतु 
मानवाचें मनच अशा रचनेचें आहे कीं त्याला बुडद्धनें कालकल्पना करावीच लागते, असाडह एक पंथ आहे व तो काण्ट्ला मान्य आहे. (डक्रटीक्  देअर् 
राय्नेन् फेनुवन्फ्ट्). आंरी बेर्गवझाँच्या मतें मनुष्याचें मन हीच वस्तु प्रमुख आहे. (मतीएरेमेम्वार)्. बेर्गवझाँ हा जरी गूढवादी असला तरी उपपादनप्रवीण 
आहे, व त्याची भाषासरणी मोह घालणारी आहे; काण्टचें याच्या अगदीं उलट. म्हणून बेर्गवझाँचें मत अडधक प्रडसद्ध व लोकडप्रय आहे. सजं्ञाप्रवाह 
नावंाची, कथा डलडहण्याची जेम्स् जॉइस् वगैरे पाडिमात्य लेखकाचंी, जी पद्धडत मराठींत आणण्याची खटपट केली गेली (रात्रीचा डदवस, ताबंिी 
माती–मढेकर), त्या पद्धडतचें मूळ बेर्गवझाँच्या डवचारातं आहे. परंतु कालवस्तुचा सिकव  बाधंावयाचा तर बेर्गवझाँकिे जातानंा शब्दग्रहणइंडद्रयाला 
डचलखत घालूनच जावें हें उिम. जे. बी. प्रीस्ट्लेचीं कालडवषयक तीन नाटकें  प्रडसद्ध आहेत (थ्री टाईम् प्लेज्). त्यातं कालडवषयक तीन 
वेगवगेळ्या कल्पनाचंा सुबोध वापर केला आहे. पडहली कल्पना अशी कीं तेंच तेंच पुन्हां पुन्हा ंहोत असतें; कालवस्तु ही आवतवनप्रवण आहे. परंतु 
प्रीस्ट्लेच्या नाटकातं असें कस्ट्ल्पलें  आहे कीं आवतवन पुरें होतानंां जर त्यामध्यें काहंीं डवघ्न आडणलें  तर पुढचें आवतवन हुबेहुब पडहल्याप्रमाणें होणार 
नाहीं, पुन्हा ंहोणाऱ्या घटनामंध्यें काहंीं फरक पिेल. (डवघ्न मनुष्यकृत कस्ट्ल्पलें  आहे, पण त्यामुळें  आणखी ताडत्त्वक प्रश्न उद्भवतात). दुसरें 
नाटक, ‘दजाव्ह्ऽ’ या नावंानें ओळडखल्या जाणाऱ्या नेहमींच्या अनुभवावंर आधाडरत आहे, कधींकधीं अचानक एकाद्या क्षणीं मनुष्याला वाटतें कीं हें 
सवव पूवीं होऊन गेलें  आहे (दजाव्ह्ऽ = मी पूवीच येथें होतों व हें पाडहलें). त्यावरून कल्पना अशी कीं, एकाद्या डसनेमाडफल्मच्या पट्टीवर जशीं 
डचत्रामंागाहून डचत्रें असतात व त्यातंील दरवेळीं एकच आपणासं डदसतें, परंतु सवव पट्टी उलगिून पहातां आली तर एका दृडष्टक्षेपातं मागचींपुढचीं 
दहापाचं डचत्रें एकसाथ डदसतील, तसा हा प्रकार होतो, व तसा व्हावा अशा तऱ्हेचें कालवस्तुचें रूप आहे. (वतवमान–भतू–भडवष्य अंतज्ञानानें 
जाणणें या कल्पनेमागें असाच काहंीं डवचार असावा). यामध्यें कालवस्तु ही एकदा ंघटनानंीं डनडित स्ट्स्थर, कायम, करून ठेडवलेली अशी माडनली 
जाते. डतसरें नाटक अशा कल्पनेवर आधाडरलेलें  आहे कीं प्रत्येक क्षणीं दोन अथवा अडधक घटनापयाय असतात; त्यातंील कोणताडह एक धडरणें हें 
मानवाचें इच्छास्वातंत्र्य. अमुक एक धडरला कीं त्या वळणानें इडतहास घिणार, इतर इडतहासंपयाय बाद होणार, असेंच पुढच्या क्षणीं होणार. या 
कल्पनेला अनुसरून कालवस्तु ही एकाद्या फादं्याफादं्याचं्या झािासारखी ठरते. फादंीच्या बेंचक्यापाशीं आपण ठरवू ंशकतों कीं उजवीकिे जावें कीं 
िावीकिे. पण उजव्या फादंीवर चढलें  कीं िाव्या फादंीवरचीं पानेंफुलेंफळें आपल्या जगातं बाद झालीं. प्रीस्ट्लेची ही कल्पना, जेम्स् िन्नें 
स्वप्नावंर प्रयोग करून काडढलेल्या डवश्वपयाय (अथवा पयायी डवश्वें) कल्पनेवर आधाडरलेली आहे. (सीडरयल ् युडनव्हस्व, येथें सीडरयल् म्हणजे 
श्रेणीसमान नव्हे तर अनेकपयायरूपी असा अथव आहे). प्रीस्ट्लेच्या या डतन्ही कल्पनामंध्यें, कालवस्तु ही घालून डदलेली, स्ट्स्थर, आहे आडण मानव 
हा चल आहे असा धागा डदसतो. अध्व म्हणजे मागव हा शब्द ज्यातं आहे त्या पातंजलयोगसूत्रातं व त्यावरील भाष्यातं हाच मतलब आहे. 
(अतीतानागतं स्वरूपोऽस्त्यध्वभेदाद्धमाणाम् । ४ कैवल्यपाद्, १२). परंतु हें सापेक्ष आहे, एक चल तर दुसरें त्या दृडष्टनें स्ट्स्थर. तथाडप मानवाच्या 
दृडष्टनें डवचार कतवव्य आहे आडण द्रष्ट्याचा व्यूह हा स्ट्स्थर माडनणें सोईचें असतें, तेव्हा ंकाल हाच प्रवाही माडनणें बरें असें प्रस्तुत लेखकाला वाटतें. 
व्याख्यादृडष्टनें क्षणप्रडतयोगी पडरणामापरान्तडनग्राह्ः क्रमः । (४·३३) व फलदृडष्टनें क्षणतत्क्रमयोः सयंमाडद्ववेकजं ज्ञानम् । (३·५२) या योगसूत्रामंध्यें 
तसाच भाव डदसतो. परंतु मनुष्याला कालप्रत्यय येतो तो घटनामुंळेंच, हें सववत्र गृहीत आहे. 
 

स्थल (डदक्) आडण काल याचं्या परस्परसबंंधाबद्दल बरेंच काहंीं डलडहलें  बोललें  जातें, व त्याला भौडतक डवज्ञानाचा आधार आहे असें 
साडंगतलें  जातें. दुदैवानें अशा लोकामंध्यें एकिग्टन् व जीन्स् हे वैज्ञाडनक आहेत, इतकें च नव्हे तर या पंथाचें मूळ त्याचं्या (डवज्ञान सोंपें करून 
सागंण्याच्या प्रयत्नातंील डवज्ञानबाह् अशा) डवचारमतामंध्यें आहे. किर्गल्, लेव्ही इत्याडद वैज्ञाडनकानंीं ‘आधुडनक अडरस्टॉटेलीस्’ असें सबंोधून या 
दोघाचं्या डवचारातंील महादोष वैज्ञाडनक भडूमकेवरून दाखडवले आहेत, व सूझन् स्टेकबर्ग  डहनें आपल्या “दशवनें व ‘हे’ भौडतक शास्त्री” (डफलॉसफी 
अ ण्ड् द डफडजडसस्ट्स्) या पुस्तकातं तर दाशवडनक दृडष्टनें या दोघाचंी व्यवस्ट्स्थतच हजेरी घेतली आहे; पण डतकिे सामान्य लोकाचंें लक्ष नाहीं; 
कालाचें रूपातंर स्थलातं व स्थलाचें कालातं होतें ही समजूत सववत्र आढळते. गडतमुळें कालमापन साध्य होतें व म्हणून आपल्या सोईसाठीं आपण 
कालमापन स्थलानुसार कडरतों—वषवगणना पृर्थवीच्या स्थलावतवनानें, डदनगणना सूयाच्या आकाशातंील उच्च स्थलावरून, तासमापन चक्राच्या 
फेऱ्यावंरून कडरतों–यात आियव तें काय? आपलीं इंडद्रयेंच अशीं आहेत कीं त्यानंा ंस्थलडनदेश अडधक सोईचा आहे! हा मापनव्यवहार आहे, कालाचें 
रूपातंर स्थलातं कोठें झालें? आपण ताप मोडजतों तो पारा नळींत कोठें आहे यावरून; वजन मोडजतों तें तागिी डकती कलली ककवा (स्ट्स्प्रंग 
असल्यास) खालीं उतरली यावरून; डवजेचा प्रवाह मोडजतों तें ॲमीटरच्ा काटंा कोठें आहे यावरून; तर मग ताप, वजन, डवदु्यत्प्रवाह–इतकें च नव्हे 
तर बहुतेक सववच भौडतक घटना–स्थलस्वरूपातंच अवतरतात असें म्हणावें लागेल! डदक्कालाचें एकरूप आइन्ष्टाइन्च्या सापेक्षतावादानें डसद्ध केलें  
आहे असें म्हणतात; तें तर अज्ञान आहे. वस्तुतः हा सापेक्षतावादच नव्हे, हा वेदातं्याचं्या डववतववादाला पूरक असा आपद्धमवडनयामक डसद्धातं आहे. 
घटनाचें वणवन व मापन अमुकद्रष्ुडनरपेक्ष असावें यासाठीं आपलीं समीकरणें कशीं बाधंावीं, यासबंंधींचा हा डसद्धातं आहे व तो बहुताशंीं लामवर ्व 
लॉरेन्त्स् याचंाच आहे; आइन्ष्टाइन्नें आपल्या असाधारण प्रडतभेनें त्याला फक्त शवेटची कलाटणी डदली, त्याचें साधारणीकरण कें लें . तो डसद्धातं 



 अनुक्रमणिका 

वेगळा व त्यावरचीं डवज्ञानबाह् भाष्यें वेगळीं. याची डचडकत्सा ओ’ राडहली व राय् (Rae) याचं्या डवदु्यदाकषवणशास्त्र, मूलडसद्धातंचचा–
इलेक्रोम ग्नेडटक्स्, अ डिस्कशन् ऑ ‘फण्िामेंट्ल्स्  या गं्रथातं अडतशय मुदे्दसूदपणें केलेली आढळेल. मराठीमध्यें प्रो. मटंगे याचंें अपेक्षावाद व 
भारद्वाज (श्री. श्री. ना. भालेराव) याचंें आइन्ष्टाइन्प्रणीत सापेक्षदशवन अशीं दोन पुस्तकें  पूवीं झालीं. मटंगे याचंा वैज्ञाडनक दृडष्टकोण, व भारद्वाज (हे 
शतेकीचे पदवीधर व दशवनाचें व्यासगंी होते) याचंा बरण्ड् रस्सल ्वरून घेतलेला दृडष्टकोण यातं स्पष्ट फरक डदसेल. 
 

भौडतक डवज्ञानाची भडूमका, आर्मखमेिीस पासून यूरपखंिातं चालत आलेली आहे, डतचें स्पष्ट डवधान गेल्या पाऊणएकशें वषांमध्यें 
स्ट्क्लफड्व, डपयस्व, पूवाश्रमातंील स्ट्व्हग्गेन्ष्टाइन् (‘डवटगेन्स्टाइन’), क म्बेल,् डब्रज्मन् यानंीं इंग्रजीमध्यें छान केलें  आहे. मराठी वाचकापंयंत याचा 
वासडह कोणी आडणलेला नाहीं हें खेदकारक आहे; डनदान माख्सारख्या जुन्या गं्रथकाराचंीं जरी भाषातंरें होतीं तरी मराठीमध्यें रूढ असलेल्या 
भाबड्या समजुती कमी झाल्या असत्या. बेकन्च्या नोवुम् ऑगानुम्चें सुद्धा ंभाषातंर नाहीं! 
 

अंडतमसत्य, सत्यरूप इत्याडद कल्पना डवज्ञानबाह् आहेत, डवज्ञानदृष्ट्या ते केवळ शब्द आहेत. वीज म्हणजे काय? अशा तऱ्हेचे प्रश्न 
डवज्ञानदृडष्टनें वायफळ आहेत, त्यानंा ंउिरें नाहींत. डवजेचा ककवा डतच्याशीं सबंंडधत अशा घिणाऱ्या गोष्टींचा धमव–लक्षण–अवस्था–क्रम इत्याडद 
सागंोपागं अभ्यास करणें हें व एवढेंच डवज्ञानाचें कायव, व त्या अभ्यासातूंन डमळणारें उिर हेंच वीज म्हणजे काय या प्रश्नाचें वैज्ञाडनक उिर. कारण व 
कायव याचा डपतापुत्र (जन्यज़नक) सबंंध डवज्ञानाला अडभपे्रत नाहीं, क्रम हाडह त्यातं मुख्य नव्हे, कारण हें कायव होऊं शकतें तसें कायवडह कारण होऊं 
शकतें, त्या दोहोंचा परस्परसबंंध जाणणें हा डवज्ञानाभ्यास. तो सबंंध नेहमीं समीकरणानें (गडणतानें) दाखडवला जाईलच असें नाहीं. काहंीं 
वस्तुसजं्ञा अशा असतात कीं त्या स्वतंत्रपणें डबनचूक जाडणता ं येत नाहींत, जोिीजोिीनेंच जाडणता ं येतात. अशा वेळीं उपाय एवढाच कीं त्या 
जोिीचाच अभ्यास करणें. आपल्या वस्तुसजं्ञा आपणच डनर्ममलेल्या, म्हणून त्याचंी फेरतपासणी करणें, प्रश्न डफरवनू मािंणें. ज्याला उिर डमळंू 
शकेल तोच प्रश्न डवज्ञानातं अथवपूणव ठरतो, व असा ‘योग्य’ प्रश्न माडंितानंाचं उिर डमळण्याची रीत सापंिंू शकते. उदाहरणाथव, पदाथाच्या अंडतम–
सूक्ष्म गडतस्ट्स्थतीचें अचूक मापनज्ञान होणारच नाहीं, अमुक एवढा ढोबळपणा राहीलच, असा डसद्धातं आहे. तेव्हा ंहा अंगभतू ढोबळपणा गृहीत 
धरून, त्याला ओलािंण्याचा वृथा प्रयास न कडरताचं, अभ्यासाची डदशा व मािंणी करावयाची हें वैज्ञाडनक पर्थय. (हाय्झन्बर्गवच्या या 
ढोबळपणाच्या–उन्-बेडष्टम्ट्हाइट्च्या–डसद्धातंालाच ‘अनाकलनीयते’चा–इस्ट्ण्िटर्ममनसी— ककवा ‘अडनडितते’चा–अन्सटवण्टी–डसद्धातं असें 
इंग्रजी नावं डदलें  गेलें  व त्यामुळें  ‘मनुष्याला इच्छास्वातंत्र्य आहे कीं नाहीं’ असले भाकि प्रश्न चवीनें चघळले जाऊं लागले, अभ्यासाची पालटलेली 
डदशा सभंवनीयताशास्त्रावर–बळकट पायावर–आधाडरलेली असली तरी ‘सभंवनीयता’ या शब्दामुळें, ‘चमत्कार होऊं शकतात कीं नाहीं’ असले 
आंधळे प्रश्न चर्मचले जाऊं लागले, व त्यातं जीन्स्–एकिर्ग ट् न् पासून िीन् इंगे या पाद्रापयंत लोक भाग घेऊं लागले. ते इंग्रजी–मराठी 
सुडशडक्षतानंा ंमानवले, परंतु त्याचंा सबळ प्रडतपक्ष करणारे माक्स्  प्लाकं्, माक्स् फॉन् लाउअ, लेनाड्व, जॉमफेल्ट्, पाव्ली, बोःर् , हे त्या सुडशडक्षतासं 
माहीतच नाहींत! प्लाकं्च्या ‘कसहावलोकना’ंत–‘रंुड् स्ट्ब्लकऽ’मध्यें–याचें डववरण आहे). 
 

प्रस्तुत लेखकाचें भारतीय वेदागंा…ं दशवनावंर पे्रम जिलें  तें त्याचं्यामूलभतू वास्तडवक तकव भडूमकेमुळें. तीं डवज्ञानास फार जवळ आहेत; 
पाडिमात्य ‘डफलॉसफी’ त्यामानानें प्राथडमक आहे! मात्र या दशवनातं उणीवा आहेत; ‘प्रत्यक्ष प्रमाण’ फारच कमी आहे. प्रत्येक गोष्ट अध्यात्मातं, 
पारलौडकक डवचारातं नेण्याची खोि आहे. पुराणोिर कालातं तर डपष्टपेषण, केशच्छेदन, शब्दपास्ट्ण्ित्य याजंवरच भर डदला गेला, ‘ऐडतह् प्रमाण’ 
— असें सागंत आले–असें म्हणतात–अशी श्रुडत आहे–‘इडत आहुः’–हें भोळसट आधारग्रहण पुढें आलें , ‘धमव’ पंथ, अध्यात्म याजंकिेच नजर 
लागली. हें सवव डहशबेातं घेऊन तारतम्य पाडहलें  पाडहजे. 
 

तसें डहशबेातं घेऊन सुचणारा कालडवचार या पुस्तकातं लेखकाला आधारभतू आहे. 
 

वैज्ञाडनक तकव भडूमकेवरून मनुष्याचें डचि व त्याला भासणारें, ‘कालतत्त्व’ नव्हे तर, ‘कालमान’, याचंा डवचार करणाऱ्यापंैकीं पडहला 
व्हुण्ट्. मनुष्याला सलग अशा रूपातं एकेक कालखंि जाणवतो कां, व जाणवत असल्यास त्याच्या डकमान-कमाल मयादा कोणत्या, यावंर एक्स्नर ्
यानें प्रयोग केले; त्याला असें आढळून आलें  कीं १/५०० सेकंद हा डकमान कालखंि असा जाणवतो; त्याहून लहान कालखंि असला तर तो १/५०० 
हून कमी आहे कीं १/५०० च आहे कळत नाहीं. (क मेऱ्यानें फोटो काढणाऱ्या लोकासं १/५०० सेकंद म्हणजे डकती हें कळेल). त्याचप्रमाणे, १२ 
सेकंद हा जाणवणारा असा कमाल कालखंि आहे; त्याहून जरा मोठा (१२।, १२॥ सेकंदाचंा) कालखंि हा १२ सेकंद कीं त्याहून मोठा, हें कळत 
नाहीं; (प्रस्तुत लेखकाची व्यस्ट्क्तगत कमाल मयादा याहून डकतीतरी छोटी आहे; प्रयोग हे अनेक व्यक्तींवर केलेले असतात). परंतु मनुष्यास 
कालप्रवाहाची जाणीव जी होते ती छोटेछोटे लगतलगतचे खंि अशा साखंळीच्या स्वरूपातं, कीं क्षणक्षण अशा ‘कबदुरेषे’च्या प्रकारानें, याबद्दल 
डनिय नाहीं. डनिय होणेंडह कडठण! कारण ‘क्षणा’ंचीं डचिाला जाणीव होणें व ती मनामध्यें ठसणें, (पसेप्शन् आडण आ–पसेप्शन्) यामंध्यें काहंीं क्षण 
व्यतीत होतातच. या सवांमध्यें स्मृडत–स्मरण–वृडिचा भाग फार मोठा असला पाडहजे; “भतूाला अंतःकरणद्वारा ंवतवमान बनडवणें” अशी लेखकाची 
स्मृडतबद्दल कल्पना आहे. आता ंकेवळ ‘भतू’ याला जाणीवेंत घेण्यासाठीं डरकामा भतू कामीं येणार नाहीं, तर त्या भतूाचे डचिावर पूवी झालेले स्पशव 
हे ससं्काररूपानें मनातं राडहलेले असले पाडहजेत, हें सागंणें नकोच; ‘अनुभतू’ असा डवषय पूवीं असला तरच आता ं वतवमानातं त्याचा सपं्रमोष 
[सपं्रतीडत, भावप्रतीडत, ॲब स्र क्श् न् .] होईल. म्हणजे घटना घिलेली असली पाडहजे, व डतचा अथवा एकाद्या वस्तूचा मात्रास्पशव डचिाला झालेला 
असला पाडहजे. म्हणून, घटना होतात-घितात, वस्तंूमध्यें धमव–अवस्था-स्ट्स्थत्यंतरें होतात, म्हणूनच कालाची जाणीव होते. उलट घटना या 
आपापल्या डचिाच्या कालव्यूहामध्यें आपल्या कालाच्या सदंभांत घित असतात (डनदान आपणासं आपल्या मानवी दृडष्टनें तसें मानावें लागतें) असें 
काल व घटना याचंें हें ‘डवडशष्टादै्वत’ आहे; असा लेखकाचा समज झाला आंहे. क्षणाक्षणावर व त्या क्षणाचं्या क्रमावर सयंम म्हणजे पूणवतः एकाग्र 
अन्तःकरण करावें असें योगसूत्रातं सडंगतलें  आहे त्यासबंंधीं लेखकानें आपल्या क्षदु्र पातळीवरून का ंहोईना, अनुभव घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यातं 
त्याला असें वाटलें  कीं आपण जो एकडचि सयंम करीत आहोंत तो क्षण नावंाच्या कालकबदुचा नव्हे तर घटनाक्रमाचा; आपण घटनाचंाच ‘पीलवक्रम’ 
तपासू ंपाहत आहोंत. ककबहुना, काळाला अवस्थापडरणाम (भतू–वतवमान–भडवष्य) आहे तो घटनाचं्या अवस्थापडरणामामुळें. ऊंटके पीठकी ऊंचाई 
कोई ऊंटके उंचाईसे नही, लेडकन है ऊंचा ऊंट उस्के पीठके ऊंचाईसे, तरी उंट व त्याची पाठ हें एकच होय. हें डवज्ञानसमंत आहे, व तोच काहंीं 



 अनुक्रमणिका 

साखं्य–नैय्याडयकाचंा डवचार आहे. या डवचाराचेंच अडधष्ठान चावाकमताला आहे असें म्हणता ं येईल; जैन व बौद्ध मतामंध्यें या डवचाराला डवरोध 
असण्याचें कारणच उद्भवत नाही. 
 

स्थल (डदक्) आडण घटना याबंद्दलडह असाच प्रकार आहे. मात्र स्थल आडण काल हे एक नव्हेत. घटनाचं्या जाणीवेसाठीं ते दोन्हीं 
एकसाथ कामीं येतात, त्यापंैकीं एक वगळता ं येत नाहीं, एवढाच डवज्ञानाचा अडभप्राय आहे. ‘स्थलाचें कालातं रूपातंर’ वगैरे कडवकल्पना 
डवज्ञानसमंत नाहींत. प्रत्ययासाठीं साधनीभतू होणारें मान, या अथीं ‘िाय्मेन्शन्’ हा जो डवडचत्र इंग्रजी शब्द योडजण्यातं आला त्यावरील 
शब्दपाडंित्यामुळें व घटनाबंद्दलच्या समीकरणातं स्थलकाल हे एकत्र मािंावे लागल्यामुळें ही खुळी समजूत प्रसतृ झाली; ‘गडत (वेग)’ ही सजं्ञा 
काहंीं समीकरणातं येते डतचा उपयोग कसा केला आहे तें पाडहलें  म्हणजे हा मुद्दा समजेल. याबाबतींत आइन्ष्टाइन्ने महान् क्राडंत केली म्हणतात : 
तसला काहंीं उपद्व्याप त्यानें केलेला नाहीं! 
 

उपमेनें कालप्रवाह असें ज्याला नावं डदलें  तो पदाथव कधीं सावकाश तर कधीं जलद असा भासतो. बालकाचं्या जाणीवेंतली कालगडत व 
वृद्धाचं्या जाणीवेंतील कालगडत यामंधील फरक, ककवा ‘कंटाळवाणा डदवस’, ‘वेळ जाता ंजाईना’, ‘डदवस कसे भराभंरा ंडनघून गेले’ या शब्दामंागील 
अनुभव, प्रडसद्धच आहेत. ‘अज्ञात मानव’ (म्य न्, द अन्नोन्) या मजेदार पुस्तकातं अलेस्ट्क्सस् क रेल ्या शास्त्रज्ञानें या प्रकारच्या कालमानाला 
अंतःकरणस्थ कालमान (इन्वड्व टाईम्) असें नावं डदलें  आहे. लकॉम्त् दु्यनोय् या शास्त्रशानें शारीडरक कालमान ही संज्ञा उत्पन्न केलेली आहे. अमुक 
लाबंीरंुदी–खोलीची अमुक प्रकारची (प्रयोगाखाडतर मुद्दाम केलेली) जखम भरून येण्याला लागणारा काल व ती अमुकअमुक टके्क अशा क्रमानें 
भरून येण्याला लागणारीं कालमानें, या डचडकत्सेवरून अशा शारीडरक कालमानाची (बायॉलॉडजकल ्टाइम्ची) भौडतक व्याख्याडह केलेली आहे. 
 

स्टट्व, फ्राकंन्हॉय्झर,् इत्यादींनी कालासबंंधींच्या डचिव्यापाराबद्दल बराच अभ्यास केलेला आहे. या सवाबद्दल डलहावें डततकें  थोिेंच. 
अशा डवचाराचंा प्रचंि सगं्रह होईल तेव्हाचं ‘मानसशास्त्र’ बनेल; सध्या ंसामान्यतः बिबिलें  जाणारें पुराण तें मानसशास्त्र नव्हेच. 
 

‘कालप्रवाह’ हा पुढेंपुढें या एकाच डदशनेें जाणारा असतो कीं कधीं मागेंमागें अशा उलट डदशनेें जाणें शक्य आहे, अथवा पुढेंडह नाहीं व 
मागेंडह नाहीं अशा स्ट्स्थडतमध्यें असणें शक्य आहे? कालगडत शून्य भासणें म्हणजे कालातीत होणें कीं काय? याबद्दल शेंकिों डवज्ञानकथा (एस्एफ्) 
आहेत, त्याचंा डवचार कतवव्य नाहीं. इतर डवचार म्हणून जे उपलब्ध आहेत ते बहुतेक काहंीं ठरडवलेलें  मत स्पष्ट कडरण्यासाठीं, उदाहरणाथव 
जीवात्म्याचें अस्ट्स्तत्व, पार्मथव डवश्वाचें डमर्थयात्व, ब्रह्माचें अनाद्यनन्त सववव्याडपत्व, इत्याडद पटवनू देण्यासाठीं, वापडरलेले तकव व्यूह आहेत, ते 
पटले–न पटले तरी त्या त्या मताबंद्दलच्या पसतंीनापसतंीला फारसा बाध येत नाहीं, आडण डशवाय ते डवचार कल्पनामय आहेत. ‘जे’ कृष्णमूर्मत 
याचंीं व्याख्यानें डकतीडह सुबोध असलीं तरी जेव्हा ं ते ‘कालातीत होणें’ या स्वतःच्या आवित्या मुद्याकिे–टाइम्लेस्नेस्किे–येतात तेव्हा ं
स्पष्टीकरण–डवस्तार न कडरता ंआवरतेंच घेतात. गाढ झोंप अथवा बेशुद्धावस्था याचं्या व्यस्ट्क्तगत अनुभवातं कळतें कीं स्वतःचे शरीरव्यापार आडण 
जगाचें घड्याळ चालंूच असतें, तेव्हा ंआपलें  अंतःकरणडह तेवढ्यापुरतें पूणवपणें कालातीत नसतेंच, फक्त त्याचा डचिबुडद्धचा भाग काम करीत 
नसतो. ‘उलटा कालप्रवाह’ म्हणजे घटना उलट्या क्रमानें होणें अथवा तशा होत आहेतसें डनःसदेंह भासणें याचा प्रत्यय घेण्यासाठीं लेखकानें 
स्वतःची स्मरणवृडि वापरून क्रमाक्रमानें मागची मागची आठवण जागतृ कडरण्याचे प्रयोग केले. त्यातं लवकरच तन्द्री लागते, झोप येते, असा 
अनुभव आला. अशा डक्रयेचें वणवन एड्मण्ड् शाफ्ट्स्बरीकृत ‘ऑपरेशन्स्  आ’ददर माइण्ड्’ (आपल्या नेहमींच्या जाणीवेंत नसलेल्या आपल्याच मनाचे 
व्यापार) या पुस्तकातं सापंिेल. अणुगभाबाबतच्या सशंोधनातं, सुमारें पंधरा वषांपूवीं एका सशंोधकाला असें डदसलें  कीं अमुक एका समीकरणातं 
कालदशवक जें डचह्न त्याला ‘उणे’ केल्याडशवाय इलाज नाहीं, लॉरेन्त्स् –लामवर–्डमन्काव्स्की याचं्या म्हणजेच आइन्ष्टाइन्च्या मूळ समीकरणातं 
कालखंिमानाचा वगव ‘उणे’ होतो, त्याचा येथे काहंीं सबंंध नाहीं. तें मूळ समीकरण साधंेंसोंपें आहे, त्यातं काल हा ‘पुढेंच’ जातो असें आहे. (हा शोध 
केवळ डवडशष्ट शास्त्रज्ञसमाजापलीकिे जाडहरातडवषय झाला नाहीं त्यामुळें त्यावर ‘डवचारवंता’ंच्या शब्दपास्ट्ण्ित्याचें भारूि डनमाण झालें  नाहीं, ही 
जाडहरातकत्यांची–‘मीडिया’ची मोठी कृपाच !) परंतु हा डवज्ञानभाग आहे; आपलें  समीकरण, पाहण्याची दृडष्ट, हें कसें असावें म्हणजे जो समपवक 
प्रश्न त्याचें उिर डमळेल, अथवा प्रश्नच समपवक नाहीं हें समजेल, एवढाच डवचार त्यातं येऊं शकतो. कालवस्तु ही काय आहे, ‘काळच उलटतो’ 
काय, या प्रश्नास तेथें मज्जाव आहे. डशवाय, हीं समीकरणें वेगळ्या मापनव्यूहातंील आहेत, सूक्ष्मघटकघटनाबंद्दल आहेत; रोजव्यवहारातंील 
स्थूलव्यूहाबंद्दल नव्हेत. व्यूह बदलला तर मापन, मान इत्याडदकातं फरक होऊं शकतो. उदाहरणाथव, पाढंरी व काळी पूि याचं्या डमश्रणाचा ‘राखी’ 
रंग आपणासं माहीत असतो, तथाडप त्या पुड्याचं्या कणाहूंनडह बारीक असा एकादा डकिा असेल तर त्याला फक्त काहंीं पाढंरे िोंगर, काहंीं काळे 
िोंगर, अशी काळी–पाढंरी सरडमसळच फक्त डदसेल, त्याच्या ‘जगातं’ राखी रंगच नसेल. 
 

तात्पयव, कालाचें आलंबन घटना, व घटनाचंा मात्रास्पशव डचिाला होतो, एवढेंच डनडित आहे, इतर कालडवचार अजून ठरलेला नाहीं. तें 
सोंपें नाहीं, इतकें च नव्हे तर कोणीडह उठावें व ‘मानसशास्त्र’ अथवा ‘सत्यज्ञान’ या नावंाखंालीं काहंींडह सागंावें इतकें  स्वस्तडह नाहीं. “जीडवत म्हणजे 
असे बापुिी स्वप्नाचंी माला” असा एक कडवताचरण आहे. मोठा गोि आहे, पण ती कडवकल्पनाच ! परंतु “प्रत्यय म्हणजे असे खरोखर घटनाचंी 
माला” असें काहंीं रूपातंर केलें  तर तें ‘काव्य’ नसलें  तरी त्याला डनडितबोध येईल, त्यामध्यें ‘माला’ या उपमेंत कालकल्पना साठंडवलेली आहे असें 
म्हटलें  तर फारसें चूक नव्हे. प्रत्यय व घटना हीं येथें परस्परभावीच समजावीं. 
 

काल हें तत्त्व स्वतंत्र आहे, मानवडनर्ममत नव्हे, अशीच प्रस्तुत लेखकाची डवचारडनडिडत आहे. ती डवज्ञानबाह् आहे कारण तो डवज्ञानाचा 
डवषयच नव्हे. या मुद्याचा ककडचत् ऊहापोह ‘लयव्याख्या’ या अनुबंधातं सापंिेल. या मुद्याबद्दल आपल्या दाशवडनकातं मतभेद आहेत. तकव शास्त्रातं 

काल हा पदाथवसगं्रहाचा स्वतंत्र घटक माडनला आहे.] कालाची जी रूढ कल्पना साधारणपणें गृहीत केली जाते, डतचाच 
आपण येथें आश्रय करंू. ती कल्पना अशी कीं, काल हें एक आपल्या अस्ट्स्तत्वावर अवलंबून नसलेलें  असें 
स्वतंत्र तत्त्व अथवा स्वतंत्र वस्तु आहे, आडण त्याचा आपणासं जो अनुभव येतो तो काहंीं तरी घित असतें 
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म्हणून; हें जें घित असतें तें सतत, अखंडितपणें घितें असें भासतें; आपल्याला जो अनुभव येतो तो आधीं–
नंतर अशा स्वरूपातं आहे असें आपण माडनतों, म्हणजे घिण्यामध्यें आपण काहीं क्रम माडनतों, तो क्रम 
पुढें–पुढें अशा एकाच डदशनेें आहे असें आपणासं वाटते; या क्रमाचे आडद–अन्त कोठें आहेत, ककबहुना 
त्याला आडद–अन्त आहेत तरी काय, हें आपल्या आकलनशस्ट्क्तच्या बाहेर आहे; म्हणजेच, काल ही वस्तु 
अनाडद, अनन्त, अखंि, एकाच डदशनेें पुढें चालणारी अशी आहे. अशा या कालवस्तुचा जो आपणासं 
अनुभव येतो तो त्या संपूणव वस्तुचा नव्हे तर डतच्या एकाद्या खंिाचा; आडण हा लहानमोठा खंि, आपल्या 
अनुभवाशंीं संबडंधत असतो व त्या अनुभवामुंळेंच तो कालखंि आहे (व लहान अथवा मोठा आहे) असें 
आपण म्हणतों; जसें, अहोरात्र; एकादें काम करण्यास लागणारा वळे; एक पूणव श्वास घेण्यास लागणारा 
वळे; एकाद्या व्यस्ट्क्तची आयुमवयादा, इत्याडद. 
 

कालखंिाचा अनुभव व्यवहारातं वापडरण्यासाठीं आपण त्या कालखंिाचें मापन कडरतों. 
मापनासाठीं एक नावंाचें माप, म्हणजे प्रमाण–मान, ठरडवणें आवश्यक आहे. हें प्रमाणमान, ज्या ज्या 
व्यवहारातं कालानुभवाचा उपयोग करावयाचा असेल त्याच्याशीं संबडंधत अथवा सुसंगत अशा घटनावंर 
अवलंबून असतें. अथात्  वगेवगेळ्या संदभात आपण वगेवगेळी प्रमाणमानें उपयोगातं आणू ंशकंू इतकें च नव्हे 
तर आडणतों डह. उदाहरणाथव, डदवस मोजण्यासाठीं, पृर्थवी स्वतःभोंवती डगरक्या घेते या घटनेला अनुसरून 
आपण कालाचें प्रमाणमान धडरतों; व्यस्ट्क्तची आयुमवयादा ठरडवण्यासाठीं, पृर्थवी सूयाभोंवतीं चकरा माडरते 
या घटनेचा आश्रय कडरतों; धार्ममक कायें कडरतानंा अजूनडह आपण केव्हा ं केव्हा ं घडटका नावंाचें एक 
ठराडवक मापाचें बुिाशीं भोंक असलेलें  भािंें पाण्यातं बुितें ही घटना वापडरतों; आडण मेहनतीचें मूल्य 
ठरडवतानंा घड्याळ नावंाच्या यंत्रातंील काटं्याचें फेरे डकती झाले याचा डवचार कडरतों. प्रत्येक व्यवहारातं, 
अवान्तर घटना टाळून त्या त्या व्यवहाराशीं सुसंगत असलेलें  प्रमाणमान आपण उपयोगातं आडणतों. 
 

येथें आपणासं केवळ संगीताचाच डवचार कतवव्य आहे, म्हणून संगीतडवषयक कालमापन कसें असतें 
तें पहावयाचें आहे. एकाद्या बैठकी साठीं एकादा डदवाणखाना भाड्यानें घेणें असेल तर आपण 
घड्याळानुसार कालमान करंू, पण तो जागेचा व्यवहार झाला; त्यातं संगीताचा संबंध आला नाही. 
 

गायन, वादन आडण नतवन [नतवनाचीं अंगें नृि व नृत्य. नृत्यातं हावभाव, नृि नादबद्ध. मराठीमध्यें नृत्य हा साधारण शब्द.] 
या डतहींचा समावशे संगीतातं होतो अशी मूळ कल्पना आहे; [‘सगंीत’ हा शब्द केवळ परंपरागत आहे, त्याची व्याख्या अशी 
कोठें नाहीं. गीतं वाद्य ंतथा नृि ंत्रयं सगंीतमुच्यते (सगंीतरत्नाकर १-२१) अथवा गीतवाडदत्रनृत्याना ंत्रय ंसगंीतमुच्यते (सगंीतपाडरजात २०) 

येवढेंच. ‘म्युडझक् ’ म्हणजे काय या प्रश्नाचें पाडिमात्य मंथन हें बहुताशंीं शब्दावलंबी पाडंित्य आहे.] परंतु हल्लीं नतवन हें (संगीताहून 
वगेळें  नव्हे तरी गायनवादनाहून) अलग समजलें  जातें; व फक्त गायनवादनाचाच अंतभाव संगीतातं रूढ 
माडनतात. [ही हल्लींची पद्धत खरी, पण डतलाडह परंपराधार आहे. ‘नृि ं वाद्यानुग ं प्रोक्तं, वाद्य ं गीतानुवर्मत च; अतो गीतं 
प्रधानत्वादत्रादावडभधीयते । (रत्नाकर १ - २४ - २५), गानस्याऽत्र प्रधानत्वाित्सगंीतडमतीडरतम् । मागवदेशीयभेदेन दे्वधा सगंीतमुच्यते । तद्द्वय ं
सुस्वरैस्तानैरुपेतं सुखसाधनम्  । (पाडरजात २०–२१–२४), अथवा त्याच्याडह आधीं गीतेऽडप वादे्यऽडप च सम्प्रयुक्ते नाट्यप्रयोगो न डवपडिमेडत । 

(नाट्यशास्त्रम् ३२·४३६) इत्याडद वचनें येथें उदाहृत कडरता ंयेतील.] गायन व वादन यातं समान धमवलक्षण शोधून त्यानुसार 
गायनवादनाची स्थूलव्याख्या करावयाची तर “लयतालबद्ध स्वरालाप” अशी केली जाते. [गान्धव ं डत्रडवधं 

डवद्यात्स्वरतालपदात्मकम् । (नाट्यशास्त्रम् २८·११), स्वरं लयंच…ततै्रवानुस्यतंू…। (अडभनवभारती २८ गेयाडधकारः)] (तशीच ‘लयतालबद्ध 
शारीडरक डक्रया’ ही नतवनाची स्थूलव्याख्या करण्यास हरकत नसावी). या सवव कल्पना, फारशी छेिछाि न 
कडरता.ं आपण तूतव गृहीत करंू. संगीत हें इतर व्यक्तींसाठींच असतें असें नव्हे, तें स्वतःसाठींडह असतें, 
आडण केवळ स्वतःसाठींच असेंडह असू ं शकतें, एकाद्या एकातं–डनजवन डठकाणींडह केवळ स्वतःच्या 
समाधानासाठीं आपण एकटे गायन–वादन ककवा नतवन करंू शकतों. म्हणून संगीतासाठीं जें कालमापन 
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करावयाचें ककवा केलें  जात तें केवळ ध्वडन व शारीडरक डक्रया या दोहोंशींच फक्त संबंडधत असलेल्या 
प्रमाणमानानुंसार करावयास हवें. अशा या कालमापनाचा डवचार म्हणजेच लयतालडवचार. तो केल्यानें 
लयतालबद्ध स्वरालाप ही जी गायनवादनाची स्थूल व्याख्या रूढ आहे, डतच्यातंील लयतालबद्ध या 
शब्दाचा अथव स्पष्ट होईल, आडण तो जेवढा स्पष्ट होईल तेवढी आपली संगीत म्हणजे काय याची कल्पनाडह 
स्पष्ट होऊं शकेल. 
 

लयतालडवचारातं जें कालमापन पहावयाचें तें काहंीं शारीडरक डक्रया, ध्वडन, स्ट्स्थरनाद, स्वर आडण 
वणोच्चार याचं्याशींच फक्त संबंडधत असतें. येथें पुन्हा ंस्वच्छ साडंगतलें  पाडहजे कीं, ध्वडन म्हणजे काय? 
वणोच्चार म्हणजे काय? इत्याडद प्रश्नडह गहनच आहेत; [हें डवधान डकत्येकासं जरा आियवकारक वाटेल, पण खोलवर पाहता ं
तीच वस्तुस्ट्स्थडत आहे. भारतीय परंपरेचा ध्वडनडवचार काय आहे त्याचें डदग्दशवन ‘लयव्याख्या’ या अनुबंधातं आहे. (आपणासं अलंकारशास्त्रातंील 
ध्वडन, उदाहरणाथव आनन्दवधवनानें ‘ध्वन्यालोकः’ या गं्रथातं ज्याचा फार उलगिा केला आहे, त्याच्याशीं कतवव्य नाहीं.) पण तो डवचार साधारण 
आहे. त्यातं एकेका ध्वडनची परीक्षा अशी नाहीं. तसा डवचार आपणाकंिे फारसा झालेला नाहींच. पाडिमात्य डवज्ञानानें ‘ध्वडन म्हणजे काय’ या 
प्रश्नाचा पुरता उलगिा केला आहे अशी एक भाबिी समजूत आपल्याकिील अनेक सगंीतपंडिताचंी आहे. वस्तुतः डफडजक्ल ्आकूस्ट्स्टक्स् म्हणजे 
शस्ट्क्तसबंंधींचें जें डवज्ञान त्याचा भौडतक कंपलहरींसबंंधींचा जो भाग आहे, त्याच्या मयादा स्पष्ट आडण डनडित आहेत; व भरीला डफडजऑलडजक्ल ्
आकूस्ट्स्टक्स् म्हणजे अशा या भौडतक कंप–लहरींचा कणवप्रत्यय अभ्याडसणारें शास्त्र घ्यावयाचें तर त्यातंील सशंोधन अजून चालंू आहे, आता कोठें 
थोिा प्रवास झाला आहे. तरीडह हीं भौडतक शास्त्रें आहेत, ध्वडनचा आडण त्यामुळें होणाऱ्या मनुष्याच्या डचिमनोव्यापाराचंा परस्परसबंधं हा तर 
वेगळाच डवचार आहे. (साय्कॉलजी अ् म्यूडझक्). त्या डवचारातंील जो आधाराडधडष्ठत डनडित असा भाग सध्या ंउपलब्ध आहे तो अत्यंत थोिा 
आहे. मानसशास्त्र या आकषवक नावंानें जें काहंीं ओळखलें  जातें तें, कोणीडह यावें व चरून जावें असें कुरण आहे; वस्तुतः हें एक शास्त्र नसून त्यातं 
अनेक भाग आहेत, काहंीं भागातं साधारण स्पष्ट डवचार बाडंधले जात आहेत; पण बराचसा शब्दपसारा मात्र सामान्य लोकासंमोर डवस्तृतपणें मािंला 
जातो; हा प्रकार सववच देशातं आहे. तात्पयव, पक्क्या ध्वडनडवचारास जरा कोठें सुरुवात झाली आहे. यासबंंधातं काहीं डनविक सदंभवगं्रथ पुस्तकाच्या 
शवेटीं डदलेल्या यादींत उल्लेडखले आहेत. 
 

अशा या ध्वडनच्या उच्चाराचा जो डवचार, त्याची हीच अवस्था आहे; भारतीय परंपरेंत उच्चाराचंा डवचार अडतप्राचीन आहे; आडण डशक्षा 
नावंाचें जें वेदागं त्यातंील डवचार खरोखरच फार सखोल आहे; कारण डशक्षागं्रथ हे प्रत्यक्ष डशक्षण देण्याघेण्यासाठीं केलेले आहेत. त्याचं्याच भरीला 
व्याकरण आडण छंद हीं वेदागंें असल्यामुळें त्या डवचारास बळकटीडह आहे. पाडिमात्य ध्वडनडवचार त्याहून वेगळा होऊं शकला नाहीं. तरीडह हा 
डवचार पूणवस्वरूपास गेला आहे असें नव्हे. वणव म्हणजे खरोखर काय, हा प्रश्न डशल्लक आहेच. स्वरव्यजंनव्यवस्था, दन्त्योष्ठ्यतालव्यमूधवन्य इत्याडद 
वगीकरण हें ठीक आहे, पण पुरेसें नाहीं. आधीं असें कीं हे दन्त्य इत्याडद शब्द लाक्षडणकच आहेत, कारण तसे उच्चार उमटडवणें मानवी 
शरीराडशवायसुद्धा ंसाध्य आहे; पण तो मुद्दा नव्हे. आपण ‘स्वर’ म्हणजे अ, आ, इत्याडद उच्चार समजतों व त्यातं मुखाचा आकार प्रत्येकीं एकएक 
मानतों. पण फ्रें च्, जमवन् आडद भाषातं एकच स्वर म्हणून मानले गेलेले उच्चार आहेत ते असे कीं त्यानंा आपण जोिस्वर (सयुंक्त स्वर) म्हणू;ं जसे 
(उ+इ), (ओ+ए) इत्याडद. (उ+इ) यातं उदाहरणाथव मुखाची आकारस्ट्स्थडत एकच, ‘उ’काराची, ठेवनू डतच्या द्वारें ‘इ’काराचा उच्चार करावयाचा 
असतो. इंग्रज माणसाचें तर जोिस्वराडंशवाय पान हलत नाहीं. रडशयन्  भाषेंत य, या, ये, य,ू हे स्वर माडनले आहेत, व्यंजनें नव्हेत. त्याच भाषेंत ल 
चा एक उच्चार असा होतो कीं तो आपल्या डलडपमध्यें डलहावयाचा तर (र्ग + ड् + ळ्) असें काहंीं तरी करावें लागेल. (अशाच धतीचा ‘ल’, तडमळ 
भाषेंत कधी आढळतो). चेक् भाषेत एक अक्षर–जोिाक्षर नव्हें-असें आहे कीं त्याचा उच्चार ( र् + ह् + क् ्  ) असा काहंींतरी दाखवावा लागेल. 
आरबी भाषेंत अ चे काहंी उच्चार महाप्राणासारखे असून डशवाय त्यामंध्येंडह, गळा डकती आंवळला यानुसार, ऐन् व हम्झा असे दोन प्रकार आहेत. 
फासीमध्यें त्यातंील एकच प्रकार येतो. “स्ट्स्सडद्दकी” या आिनावंाचा अस्सल आरबी उच्चार डलहून दाखडवणें फार कडठण आहे, त्यातं सकारातं 
सीत्कार आहे आडण ककारातं महाप्राण आहे. पण एवढें कशाला? जवळचीं उदाहरणें पहा. तमीळ भाषेंत क-ख-ग याचं्या उच्चारातं 
परस्परडवडधडनषेध नाहीं; गोखले, खोगले, गोगले, हें सवव सरडमसळच आहे. भाई बाई होतो व भाताचा बाथ होऊं शकतो. ज्ञ हें मराठी व्याकरणातंील 
एक व्यंजन, त्याचा आपला उच्चार जोिाक्षराचा (द् + न् + ञ्) आहे व त्यातं जकारच नाहीं; तर उिरेकिे त्याचा उच्चार ‘ग्य’ असा आहे, 
अनुनाडसक नाहींच. ‘बाण’मधील णकाराचा आपला उच्चार वेगळा व गुजराती उच्चार वेगळा आहे. ‘क्ष’ चा बंगाली उच्चार ‘क्ख’ आहे; ‘कृष्ण’चा 
उच्चार ‘डकष्टो’ आहे. पण स्वरव्यजंनाचंीं नावंें सारखींच आहेत. पूवीं अशी समजूत असे कीं, मुखाचा एक आकार कायम केल्यावर त्यातूंन 
अखंिरूपानें जो ध्वडन डनघेल तो स्वर, आडण मुखाच्या हालचालींमुळें त्या अखंित्वातं जे जे खंि उत्पन्न होतात तीं व्यजंनें. पण ही समजूत 
डचडकत्सेला उतरत नाहीं. (पुण्याचे िॉ. शकंरन् हे यासबंंधातं काहंीं वेगळें प्रडतपादन करण्यामागें होते व त्यासाठीं सुमारें १९५०-५१ सालीं त्यानंीं 
काहंीं याडंत्रक उपकरणेंडह आयात केलीं होतीं. पुढें काय झालें  हे माहीत नाहीं, कारण प्रस्तुत लेखकाचा त्यातं सबंंध केवळ तीं उपकरणें डनविून 
चालू करून देण्यापुरताच होता. शकंरन् पंथ डवज्ञानाचा डटळा लावीत डवज्ञानातीत झाला आहे, भ्रातं शब्दपाडंित्यातं गुंग आहे). उच्चारासंबंंधींचे 
सदंभवगं्रथ पडरडशष्टातं आहेत ते अवश्य पहाव.े मराठींतील कालेलकर याचंें पसु्तक त्यातंल्यात्यातं आधुडनक, पण तेंडह आता ंजुनें झालें  आहे. तें 
‘फोनीम्’वरच थाबंतें, पण त्यानंतर ‘ईम् प्रत्ययान्त’ अनेक शब्द आले व ते सवव आता ंबाजूस पिले. फोनेडटक्स् व फोनॉलजी याचंा अभ्यास वेगवेगळा 
व अडधक खोल होऊं लागला. तात्पयव ध्वडन व वणव ही नावंें नक्की कशा–कशाचीं, याचें उिर अजून डमळालेलें  नाहीं; आधुडनक डवचाराचंी तऱ्हा अशी 
कीं अशा प्रश्नाकंिे वळण्याऐवजीं ध्वनीचीं वेगवगेळीं रूपेंच सागंोपागं पाहून त्याचं्या आधारें काहंीं डनष्कषव काढावयाचे. (इस्ट्न्द्रयेणेस्ट्न्द्रयाथं तु स्व स्वं 

गृह्णाडत मानवः । डनयतं तुल्ययोडनत्वान्नान्येनान्यडमडत स्ट्स्थडतः ॥ सुश्रुत १५).] परंतु प्रस्तुत डठकाणीं आपण त्या व तशा प्रश्नासं 



 अनुक्रमणिका 

हात लाडवला नाहीं तरी चालेल; स्थूल रूढ कल्पना–जोंपयंत त्या चुकीच्या ठरल्या नाहींत तोंपयंत–ग्राह् 
धरून काम भागेल. त्या कल्पना अशा. 
 

ध्वडन, स्ट्स्थरनाद, स्वर आडण वणोच्चार हीं एकाच वस्तुचीं वगेवगेळीं लक्षणरूपें, अवस्थारूपें [धमव, 
लक्षण, अवस्था हे शब्द समानाथवक नव्हेत. ध्वडन (शब्दध्वडन), स्ट्स्थरनाद आडण वणोच्चार याचें धमव, त्याचंीं लक्षणें, त्याचं्या अवस्था व या सवांचा क्रम 
आडण गुणपडरणाम व्याख्यात करणें हें फार महत्त्वाचें आहे. परंतु स्थलाभावीं तें येथें कडरता ंयेत नाहीं. ‘स्वररागडवचार’ या योडजलेल्या पुस्तकातं हें 

व्याख्यान येईल.] आहेत; आडण या सवांचा मूळ कारणहेतु [कारण, हेतु आडण प्रयोजन हे शब्द परस्परसबंद्ध आहेत. त्याचंा डवचार 
करण्याचें हें स्थान नव्हे, पण थोिक्यातं असें म्हणता येईल कीं, हेतु, प्रयोजन, त्याचप्रमाणें लक्षण आडण अवस्था याचंा डवचार आधीं करणें, व 
त्यावरून कारण व धमव याजंकिे जाणें, व त्यातंील डनष्कषांच्या आधारें हें सवव ज्या वस्तुचें ‘मनुष्यगम्य दशवन’ आहे त्या वस्तुचा म्हणजे ‘धमी’चा 
डवचार करणें, ही आपली एक परंपरागत पद्धडतच “ज्ञानं डवज्ञानसडहतं” प्राप्त करून देणार, व तीच डवज्ञानाचीडह पद्धडत आहे, म्हणून प्रस्तुत 

लेखकाचा भर डतच्यावरच आहे.] एकच; तो म्हणजे, पदाथांत डनमाण होणारा अल्पकाडलक ककवा डटकणारा–
अस्ट्स्थर अथवा स्ट्स्थर–असा कंप. आपटबाराच्या स्फोटाचा आवाज हा ध्वडन अल्पकाडलक कंपामुळें  उत्पन्न 
होतो, आडण ठोः अशा तऱ्हेच्या काहंीं वणोच्चारानें त्याचें स्वरूप बरेंचसें डनदेडशत कडरता येतें. ध्वडन 
अल्पकाडलक नसला तर नाद उत्पन्न झाला [नाद हें एक मूलतत्त्व आहे असा डवचार ‘लयव्याख्या’ या अनुबंधातं आहेच. परंतु येथे 

वापडरलेला ‘नाद’ हा शब्द हा केवळ ध्वडनचें एक अवस्थारूप दशवडवतो.] असें म्हणण्याचा प्रघात आहे. कंप डनयडमत प्रमाणाचा 
स्ट्स्थर असा असला तर त्याचा नाद तो स्ट्स्थरनाद, आडण ‘स्वतः डवराजमान् होणारा’ [तत्रादौ स्वरशब्दस्य 
व्युत्पडिडरह कर्थयते । ‘राट्ट्ज्  दीप्ता’डवडत धातोः स्वशब्दपूववकस्यच । स्वय ंयो राजते यस्मात् तस्मादेष स्वरःस्मृतः । (बृहदे्दशी ६३, ६४) वणवसाम्यादडप 

डनरुस्ट्क्तमाहुः । स्वय ंस्वेष्वेव जाडतरागभाषाभेदेषु राजन्त इडत स्वराः । (अडभनवभारती २८, गेयाडधकारः).] अथवा ‘स्वतःच रंजडवणारा,’ 
[स्वतो रंजयडत श्रोतृडचि ंस स्वर उच्यते । (रत्नाकर १·२५). कथ ंतस्य रंजकत्वम् ? अतो हेतुगभं डवशषेण ं स्ट्स्नग्ध इडत । (सुधाकरटीका). स्वतः 
शब्दोपपदात् ‘रंज रागे’ इत्यस्माद्धातोः ‘अन्येभ्योऽडप दृश्यते’ इडत िप्रत्यये डटलोपे पूववपदस्थतकारादेः पृषोदराडदत्वाल्लोपे स्वर इडत रूपडसडद्धः । 

(कलाडनडधटीका). मात्र प्रस्तुत लेखकाला हें सवव केवळ शब्दपाडंित्यच वाटतें; स्ट्स्नग्ध म्हणजे काय?] म्हणजे इतर बाह् साधनाचंा 
आश्रय न कडरताडंह डचिाला सुखभोग देणारा जो स्ट्स्थर नाद त्याला स्वर अथवा स्वरनाद म्हणतात. [न…स्वर 
आके्षप इडत स्वरशब्दः तेन शब्दस्वभावा ं डचिवृडिमध्यस्थतारूपस्वास्र्थयावस्थापडरत्याजनेनोपतापयन्तो हृद्यताडतवशात् स्वतामाडक्षपन्तः स्वडवषये 

अडभधानं कुववतः स्वरा इत्युक्ताः । (अडभनवभारती २८).] (अथात् पदाथांतील–पदाथाचा–कंप म्हणजे ध्वडन नव्हे; कंप हें 
ध्वडनचें प्रत्यक्षकारण). शरीरातंील दातं, ओठं, तालु, नाकाच्या आंतील भाग, जीभ, घसा, छातीखालच्या 
पिद्यापासून मस्तकापयंतच्या नाना पोंकळ्या, आडण त्या त्या भागातंील स्नाय,ू इत्यादींच्या साहाय्यानें 
ध्वडननादाचंी वगेवगेळी डनर्ममडत [हें डवज्ञानसमंत आहे व प्राचीन गं्रथातंडह स्थूलमानानें आहे. —अत्र नारदाद्या नामडनववचनमकाषुवः । नासा 
कण्ठमुरस्तालु डजह्वा ंदन्ताि सडंश्रतः, षड्जभ्यस्तज्जायते यस्मात् तस्मात् षड्ज इत्याडद । (१·५७) तदनुपयोगान्मुडनना न स्वीकृतम् । वीणाया ंच 
तथा भावाभावोऽडप षड् जाडददशवनात् । (अडभनवभारती); येथें जो भेदाभेद केला आहे तो शारीडरक उच्चार व डनजीव साधनानंीं उत्पन्न केलेले नाद 
याचंाच केवळ आहे. अथात् षड्ज हा शब्द लक्षणात्मक–अडतदेशात्मकच आहे. डशवाय, व्याकरणातंील अ आ इत्याडद स्वर आडण येथें षड्ज म्हणून 
साडंगतलेला स्वर हे वेगळे हें उघि आहे. ननु षड्जादीना ंकथं स्वरत्वं व्यजंनत्वात्?. ..आप्तोपदेशात्… (बृहदे्दशी). डशवाय आणखी एक मुद्दा येथें 
लक्षातं घ्यावा. येथें स्वरनादाची कल्पना आहे, आडण तो सहा स्थानातूंन डनमाण झाला म्हणून षड्ज असें त्याला म्हटलें ; येथें षड्ज हा कोणताडह 
स्वरनाद व त्यालाच स्वर म्हटलें  आहे. षड्जत्वेन गृहीतोयःस षड्जग्रामे ध्वडनः (दडिलम् १·२२), परंतु ऋषभ, गाधंार इत्याडद स्वर आहेत, ते 
केवळ स्वरनाद नसून, त्या त्या प्रथम डनमाण केलेल्या षड्ज नावंाच्या स्ट्स्थरनादाच्या वर डकती ‘उंचीचे’ आहेत तें डनडित केलेले स्वरनाद आहेत. 
अथात्  षड्ज हाडह अशाच प्रकारचा, डनषादाच्या वर अमुक एका उंचीचा असा, नाद आहे. असा प्रमाणडनडिडत झालेला स्वर, आडण कोणताडह स्ट्स्थर 
इत्याडद ध्वडन, यामंध्यें मेद दाखडवण्यासाठीं प्रस्तुत लेखकानें दुसऱ्या ध्वडनस स्वर न म्हणता ं ‘स्वरनाद’ म्हटलें  आहे. थोिक्यातं, [१] 
व्याकरणातंील अ, आ इत्याडद वगीकृत वणोच्चार ते स्वर, [२] कोणताडह स्ट्स्थर, ‘एका पट्टींतील’ नाद तो स्वर, [३] अशा प्रकारच्या एका नादाहून 
अमुक एवढ्या उंचीवर असलेला दुसरा जो स्ट्स्थरनाद तोडह, त्या पडहल्या नादाच्या अपेक्षेनें, स्वर, असे तीन अथव झाले; त्यापंैकीं दुसरा व डतसरा हे 
अथव गायनवादनातं येतात; त्यामंध्यें चकूभलू होऊं नये म्हणून दुसऱ्या प्रकारास, आधारनादास, स्वर न म्हणता ंस्वरनाद म्हटलें  आहे. डतसरा अथव 
व्यक्त होण्यासाठीं दोन वेगवगेळे स्वरनादच हवेत असें नव्हे, तर एकच स्वरनाद (जसा षड्ज) चढत चढत दुसऱ्यामध्यें रूपातंडरत होऊं शकतो 

असेंडह व्याख्यान अडभनवगुप्तानें केलेलें  आहे.] आडण वगेवगेळी जिणघिण हेच वगेवगेळे वणोच्चार. बहुतेक 
वणोच्चारानंीं कानासं जो प्रत्यय भासतो तोच प्रत्यय, मानवी शरीराडशवाय इतर काहंीं पदाथवरचनातूंन काहंीं 
डवडशष्ट प्रकारें कंप डनमाण करून ध्वडननादडनर्ममडत व डतची यथायोग्य जिणघिण साधून, घिडवता ंयेतो : 
[कृडत्रम साधनानंीं वणोच्चार उमटडवणाऱ्या अनेक यंत्रणा बनडवल्या गेल्या. हल्लीं इलेक्रॉडनक् उपकरणाचं्या साधनानंींतर वाक्येंच्या वाक्यें 
‘उच्चाडरलीं’ जातात. त्या धतीचे काहंी सोंपे प्राथडमक प्रयोग मुंबईच्या टाटा इस्ट्न्स्टट्यूट् ऑ’फण्िामेंट्ल ् डरसच्वमध्यें झाले आहेत. अमेडरकें तील 

आय् बीएम्, बेल ्ल बॉरेटरीज्, इत्यादींमध्यें हें सशंोधन जारी आहे.] त्यावळेीं त्या त्या पदाथवरचनातूंन जी डनर्ममडत होते डतला 
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‘वणोच्चार’ न म्हणता ंकेवळ ‘वणव’ म्हणतात; कारण तेथें त्यावळेीं उच्चारकतें जें मनुष्याचें शरीर तें नसतें. 
संगीतातंील स्वरनाद आडण वणव–अथवा वणोच्चार–हे एकमेकापंासून वगेळे कडरता ंयेत नाहींत; तारेची छेि 
‘दा, िा, डदि इत्याडद वणांनी व्यक्त होते व त्या वणांचे उच्चार होतात. फार काय सागंावें, ‘काय हो, कसें 
काय?’ इत्याडद पदोंपदींच्या साध्या गद्य वाक्यातंडह वणोच्चाराचं्या संगडतनेंच स्वरमयताडह असते. म्हणून 
ओघानेंच असें ठरतें कीं संगीतातंील कालमापनाचा डवचार, म्हणजे लयतालडवचार, हा स्वरनाद आडण वणव 
याचं्यावरच आधाडरलेला असा हवा. 
 

आपटबागचा स्फोट, कुऱ्हािीच्या घावाचा आवाज, हातोड्याचा ठोका, हे क्षडणक ध्वडन आहेत. 
त्यानंा वणवमयता आहे, पण ते स्ट्स्थरनाद अथवा स्वर होत नाहींत. अशा ध्वनींस आपण तुटक ध्वडन म्हणूं. 
प्रत्येक तुटक ध्वडन —उदाहरणाथव ठोः असा क्षडणक ध्वडन-सुरंू झाल्यापासून संपेपयंत एकेक कालखंि 
आहेच; पण तो फारच लहान वाटतो, त्याची पुढें डचडकत्सा करणें अवघि जातें. तेवढा सूक्ष्म कालखंि 
लयतालमापनास उपयुक्त होत नाहीं. पण त्याच तुटक ध्वनींची ‘ठोः ठोः ठोः’ अशी माडलका डनमाण झाली 
तर आघात, स्तब्धता, आघात, स्तब्धता, अशा रूपाची एक साखंळी भासते, व डतच्यामध्यें आघात—
स्तब्धता एवढ्या मापाचे लहान नव्हेत असे कालखंि एकापुढें एक भासू ंलागतात. हे कालखंि काहंीं 
डनयडमत प्रमाणाचे असले तर ‘अखंि अशा कोण्याएका कालप्रवाहाची गडत काहंीं ध्वडनडक्रयेनें खंडित करून 
डनयडमत केली गेली’ असें माडनता ं येईल. सवव कालखंि समान प्रमाणाचे असले तर हा डनयडमतपणा 
ताबितोब जाणवले, आडण ते कालखंि असमान प्रमाणाचे असूनडह काहंीं पुनरावृडिमुळें  त्यामंध्यें 
प्रमाणबद्धता येऊन डतच्या योगानें काहंीं समानता आढळली तरीडह हा डनयडमतपणा प्रतीत होईल. सोनार 
ककवा लोहार ऐरणीवर हातोिा माडरतो तेव्हा ं त्याच्या ठोक्याचा आवाज ‘ठण्–ठण्–ठण्’ असा समान 
डनयडमत कालातंराचंा येतो, अथवा ‘ठण्, ठ ठण्–ठण्; ठण्, ठ ठण् ठण्’ असा असमान परंतु पुनरावडृिनें 
समप्रमाणबद्ध अशा डनयडमत कालातंराचंा येतो; अथवा, कपजाऱ्याच्या धनुकलीचा आवाज ‘ट्यावं, ट्यावं’ 
असा ककवा ‘ट्यां् , ट्यां् ट्यां्  ट्यां् , ट्यां् ट्यां् ’ असा येतो; हीं उदाहरणें येथें देता ंयेतील. घड्याळाची 
डटक् डटक् ही डनयडमत कालातंराची असते हें उघि आहे, तेथें खुद्द ‘डटक्’ या ध्वडनस, म्हणजे ‘डट’ च्या 
सुरुवातीच्या क्षणापासून ‘क्’ च्या शवेटच्या क्षणापयंतच्या वणास, जो काळ लागतो तो डवचारातं घेण्याजोगा 
नव्हे; पण पडहल्या ‘डट’ च्या सुरुवातीच्या क्षणापासून दुसऱ्या ‘डट’ च्या सुरुवातीच्या क्षणापयंत जो काळ 
जातो तो समान मापाचा भासतो. तारायतं्राच्या चावीच्या ध्वडनचे वणव ‘कट्ट’ आडण ‘कि,’ अथवा इंग्रजींत 
‘अम््डट’ आडण ‘इडि’, असे मानण्याची वडहवाट आहे. अत्यंत आणीबाणीच्या प्रसंगी मदत मागण्याचा संदेश, 
तारायंत्रामध्यें ‘किकिकि, कट्टकट्टकट्ट, किकिकि [इंग्रजी भाषेंतील ‘एस् ओ एस्’ हीं अक्षरें, मॉस्व नावंाच्या अमेडरक्न् 
तंत्रज्ञानें बसडवलेल्या डलप्यनुसार, या वणांनीं दशवडवलीं जातात. ‘सेव्ह् अवर ्सोल्स्’ म्हणजे ‘आमचे जीव वाचंवा’ असा याचा अथव कोणी माडनतात तें 

खरें नाहीं. हे केवळ आंतरराष्रीय सांकेडतक वणव आहेत.] अशा वणांचा ठरलेला आहे; त्यातं एक वणांची डनयमबद्धता 
डदसते. 
 

पण कुऱ्हािीच्या घावाचा, घड्याळाच्या डटक्डटकीचा अथवा तारायंत्राच्या चावीचा आवाज, आडण 
लोहार–सोनार याचं्या ऐरणीचा ककवा कपजाऱ्याच्या धनुकलीचा आवाज, यातं फरक आहे. ऐरणीचा ककवा 
धनुकलीचा आवाज क्षडणक म्हणता येणार नाहीं. तो आघातानें डनमाण झाल्यावर त्याला स्ट्स्थरता येते आडण 
तो एका उंचीवर [प्रत्येक स्वरनाद जर स्ट्स्थर असा भासला तर असे वेगवेगळे स्वरनाद एकमेकाहूंन वेगवेगळे जाणवतात. त्या भेदातं स्वराची 
उंची हें एक लक्षण, एक गमक आहे. याला इंग्रजीत ‘डपच्’ म्हणतात. हा एक कणवप्रत्यय आहे. त्याला ‘उंची’ असा शब्द का ं डदला असावा याचा 
डवचार कडरता ंअसें डदसतें कीं तसेतसे स्वरनाद शरीरातूंन काढण्याचा प्रयत्न केला तर काहंींमुळें छाती वगैरेंमधील पोंकळ्या कंप पावत आहेत असा 
भास होतो, काहंींमुळें गळ्यातंील, व काहंींमुळें मस्तकातंील; म्हणजे त्या त्या नादाचंी उत्पडिस्थानें ‘वरवर’ जात आहेत असें भासतें. या उंचीचें 
भौडतक लक्षण व मान एवढेंच कीं, ज्या पदाथांतून तो स्वरनाद उत्पन्न झाला त्याचीं कंपनें दर सेकंदास डकती झालीं. त्यातं अधाच सेकंद कंपन झालें  
व त्यात ५० कंपनें झालीं तर ‘उंची’ मापण्याचें भौडतक मान ५० भाडगले ½ म्हणजे १०० झालें . अशा कंपदु्रडतच्या मापाला हेत्स्व म्हणतात. (हेत्स्व हें 
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एका शास्त्रज्ञाचें नावं आहे). परंतु ही ‘कंपदु्रडत’ म्हणजे स्वराची उंची नव्हे! कंपदु्रडत व स्वराची उंची यातं सबंंध आहे एवढेंच, पण तो सबंंध साधासोंपा 
नाहीं: त्यातं अनेक पयाय–श्लेष वगैरे आहेत. (ते माहीत नसल्यामुळें कीं काय, आपल्याकिे “स्वराचंें गडणत” काहंीं डवडचत्रच प्रकारचें केलेलें  
आढळतें. पाडिमात्य देशातं एडलस् नांवाच्या साहेबानें हाच प्रकार करून ठेडवला होता पण तेथें आता ंएडलस्च्या चुका डसद्ध झाल्या आहेत. —

सदंभवगं्रथापंैकीं लॉइड्कृत पुस्तक पहावें). हा सवव भाग ‘स्वररागडवचार’मध्येंच येऊं शकेल.] ककडचत्काल डटकतो. या ‘डटकण्या’स 
अनु–रणन म्हणतात. [एका स्वरनादामधून त्याच्या दुप्पटीचे, डतप्पटीचे वगैरे स्वरनाद ऐकू येतात (‘अंतनाद’), त्यानंा ंअनुरणन हा शब्द 
लावण्याचा प्रयत्न पूवीं देवल वगैरेंनीं केला. (असे अंतनाद नेहमींच होतात काय, त्याचंें प्रमाण नेहमींच पूणांकातं असतें काय, इत्याडद गोष्टींचा 
डवचार त्यानंीं केला नाहीं–व आपल्याकिे सगंीतपंडितापंैकीं कोणीच केला नाहीं). परंतु येथें डदलेला अथवच योग्य आहे. यः स्ट्स्नग्धोऽनुरणनात्मकः 
...स स्वरः । (रत्नाकर १·२४–२५); प्रथमतन्त्र्यामाहताया ंयो ध्वडनरनुरणनशून्यः उत्पद्यते सा श्रुडतः, यस्तु ततोऽनन्तरमनुरणनरूपः श्रूयते सः स्वरः 
। (सुधाकर टीका). “अनुरणनात्मकोऽनुस्वानरूपः” (कलाडनडधटीका). अडभघातजाच्छब्दादनन्तरं योऽनुरणनलक्षणोऽन्यः शब्द उपजायते स 
तावडन्नसगवस्ट्स्नग्धमधुराकारः । (अडभनवभारती). या प्रकारचा डवचार भौडतक डवज्ञानातं रास्ट्न्झयन्ट्  डथयरी या नावंानें आहे व त्याचें फार महत्त्व आहे. 
डवष्णुशमा यानंीं ‘कहदुस्तानी सगंीतपद्धडत’मध्यें या अशा डचडकत्सेला भाकि लेडखलें  आहे तें योग्य नव्हे, आडण डशवाय, देवलाडदकाचं्या–त्याचं्या 

कुवतीप्रमाणें केलेल्या–प्रत्यक्ष प्रयोगाचंीडह कनदा केली आहे, तेंडह बरें नव्हे.] अनुरणनामुळें  एक प्रकारचें स्वरनादस्वरूप प्राप्त 
होतें. म्हणजे, ऐरणीच्या ककवा धनुकलीच्या आवाजामुळें  जे कालखंि डनमाण होतात, जें कालखंिडनयमन 
डदसतें, तें शुद्ध “क्षणैकध्वडन–स्तब्धता–क्षणकैध्वडन–स्तब्धता” असें नसून, “स्वरनाद–स्तब्धता–
स्वरनाद–स्तब्धता—” अशा प्रकारचें आहे, व तेथें स्वरनादाचा स्वतःचा असा जो काहंीं काळ तो 
‘अनुरणनकाळ’डह ‘डनयडमत कालातंर’ या मापातं अन्तभूवत झालेला असतो. 
 

“आई आई आई आई” असें न थाबंता म्हणत राडहलें , आई मधील आ चा उच्चार आपण सहज 
कडरतों तसा केला व ई त्यालाच जोिून घेतला— घशातूंन आ आडण ई हे वणव फें कले नाहींत, अ्आ–: ई : 
अ्आ–: ई : असा उच्चार केला नाहीं, [‘आई’ हा शब्द जेव्हा ं‘आअी’ असा छापण्यातं येऊं लागला तेव्हा,ं माधव ज्युडलयन याचं्या एका 
कडवतेचा हा मथळा त्या धतीचा छाडपलेला पाहून, कोणी टीका केली होती. (ती अधवडवनोदी टीका श्री. मं. डव. राजाध्यक्ष याचंी असावीसें वाटतें.) 
टीकाकाराच्या मनातं हा तुटक उच्चार उभा राडहला असावा. स्वराचा ‘अखंि’ व ‘तुटक’ उच्चार दशवडवणारें एक उदाहरण पहा : ॐ 
आपोडहष्ठाम॑योभवुः, प्राणाव आपः॑ पशव आपः॑, सवादेवता आपोभभूुववः यातंील आ तुटक आहेत; आडण डवश्वाभतूान्यापः॑अमृतमापः॑ मधील ‘आ’ अखंि 

म्हणजे नेहमींचे, सहज आहेत. आपोवा ईद  सववम् मधील इ तुटक आहे.] तर पडहल्या ‘आ’कारानंतर हें रूप ‘(आ) 
यायायायायी’ असेंच जवळजवळ भासतें, एका वणानंतर दुसरा केव्हा ंउत्पन्न झाला तें कळतें, पण त्याचा 
नाद स्तब्धतेनंतर डनमाण झालेला नसतो. या उच्चारमाडलकें त स्तब्धताकाळ मुळींच नाहीं. येथें केवळ 
स्वरनाद–स्वरनाद–स्वरनाद अशीच साखंळी आहे. तरीडह येथें कालखंि व त्याचंें डनयमन स्पष्ट भासतें. 
 

तात्पयव, ध्वडनच्या साहाय्यानें जें कालखंिडनयमन डदसतें तें खालील तीन प्रकारापंैकीं एकाद्या 
प्रकाराचें असू ंशकतें. 
 

१) केवळ क्षडणकध्वनींच्या साखंळीनें, आघाताचं्या माडलकेनें होणारें. 
२) डनयडमत कालान्तरानें ऐकंू येणाऱ्या स्वरनादमाडलकेनें होणारें. या प्रकारातंील 

स्वरनादाचं्यामध्यें काहंीं स्तब्धता असते. 
३) केवळ अखंि स्वरनादमाडलकेनें होणारें. 

 
संगीतातं स्वरनाद हेच मुख्यतः आडण बहुशः वापडरले जातात, क्षडणक आघातध्वनी वापरले तर ते 

केवळ रुडचपालटासाठीं, केवळ अलंकार म्हणून, हें लक्षातं घेतलें  तर स्पष्ट होतें कीं संगीतातंील कालमापन 
वरीलपैकीं दुसऱ्या व डतसऱ्या प्रकारावंरच आधाडरत असणार, पडहल्यावर नव्हे. पडहला प्रकार केवळ 
स्वरडनरपेक्ष आहे, डतसरा केवळ स्वरसापेक्ष आहे, आडण दुसऱ्यास डमश्र प्रकार म्हटले तर चालेल, कारण 
ज्यातं ध्वडन नाहीं अशा, दोन स्वरनादाचं्या मधल्या, स्तब्धताकालाला स्वरडनरपेक्ष काल म्हणता ं येईल. 
(येथें व इतरत्र यापढुें काल हा शब्द कालखंि या अथानेंच समजावा). या डमश्रप्रकाराचें साधें सोपें 
उदाहरण “ग्यान्बा तुकाराम् , ग्यान्बा तुकाराम्” अथवा “गोऽऽडवन्दारे गोऽऽपाळा, गोऽऽडवन्दारे 
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गोऽऽपाळा” वगैरे प्रकारचें देता ं येईल. पडरणामकारक गद्य भाषण–संभाषणातंडह डमश्र प्रकारचें 
कालडनयमन असतेंच; एवढेंच कीं, त्यातं कालडनयमनाचें पडरमाण अथपासून इडतपयंत एकच नसतें. 
[नाटकातंील भाषणें तर प्रडसद्धच आहेत. डशवरामपंत पराजंपे, सावरकर, रवीन्द्रनाथ ठाकूर, लक्ष्मणशास्त्री लेले, बाळशास्त्री हरदास, डशवाजीराव 
भोंसले, याचं्या भाषणातं लयबंद्ध गद्य उत्कृष्ट असें प्रतीत होतें. जवाहरलाल नेहरंूचा लयबद्धतेचा प्रकार यशवंतराव चव्हाणानंीं बराचसा 
उचललेला आढळतो.] 
 

येथें केवळ मुखगीताचा, अथवा बीन–सतार–सारंगी यासंारख्या तंतुवाद्याचंा, ककवा सनई–
बाजाची पेटी यासंारख्या हवचे्या साहाय्यानें वाजडवल्या जाणाऱ्या वाद्याचंा, फक्त डवचार झाला; नृत्यामध्यें 
हा डवचार कसा लागू ंहोईल? अशी शकंा येथें साहडजक आहे. डतचा पडरहार करू. 
 

शरीराच्या वगेवगेळ्या अवयवाचंी हालचाल हें नृत्याचें मूलभतू लक्षण. नाक मुरिणें, िोळा मारणें 
इत्याडद नाना हावभाव हे नृत्यातं येऊं शकतात व त्यातं ध्वडनप्रत्यय नसतो, नानाडवध मुद्रा, [मुद्रा म्हणजे 

डवशषेेंकरून हाताच्या वेगवगेळ्या सूचक ठेवणी.] अंगहार [अंगहार म्हणजे डवशषेेंकरून सवव शरीराच्या वेगवगेळ्या सूचक ठेवणी.] 
इत्यादींमध्यें ध्वडन नसतो. या प्रकाराचंेंच, लखनऊ वगैरेकिील बाजूला आडवष्कृत झालेलें , थाट, [पडहला 

सलाम करण्याचे प्रसगंीं घेतलेली शरीराची ठेवण तो थाट.] आमद् [नृत्य सुरंू करण्याचे प्रसगंीं करण्याचे जे वेगवेगळे शारीडरक हावभाव तो 

आमद्. आमदन् म्हणजे येणें असा मूळ फासी शब्द आहे. आमद् म्हणजे येतो, येते, येतें.] इत्याडद रूप. त्यातं केवळ मूक अडभनय 
असतो, हें खरें. पण तेवढ्या मूकडक्रयाचंें डमळून नृत्य, नाच, नचकरन, नृि, नतवन इत्याडद झालें  असें 
मानीत नाहींत व पूवींडह मानीत नसत, केवळ मूकाडभनय म्हणजे नृत्य नव्हे. त्यातं केव्हातंरी, कोठेंतरी 
ध्वडनडनर्ममडत असते व असावी असें ठरलें  आहे. साथीचीं वाद्यें नाहींत, इतकें च नव्हे तर चाळ–घंुगरंू–
गडज्जगे [चाळ हा मराठी शब्द, घंुगरंू कहदी, गडज्जगे तेलुग.ू पदाथव साधारणपणें एकच.] वगैरेडह बाधंलेले नाहींत, असें माडनलें  तरी 
डकमानपक्षीं पावलाचें आघात, हाताचं्या टाळ्या व चुटक्या, (आडण कधींकधीं तर स्तुडत [‘स्तुडत’ हा एक 
देवतास्तवनाचा तालबद्ध तुकड्याचंा प्रकार आहे. जसें— 

 

 
 
शकंराची स्तुडत आहे, ‘पाववतीपडत डशव हरहर’ हें शवेटीं तीनदां आहे, तालाचा आघातवणव प्रथम ‘पा,’ नंतर ‘डश,’ मग, र, मग ‘ती’ व शवेटीं शवेटचा 
‘ह’ आहे. 
 

 
 
१६ मात्राचंें आवतवन बाधूंन अवसान शवेटच्या ह वर आणलें  आहे. येथें हें व अशींच वैडशष्ट्यें पहावयाचीं, काव्यगुण अथवा स्वरमाधुरी डवशषे नसते. या 

स्तुडतची नाना लयागंातं तऱ्हेतऱ्हेनें बोलबाटं केली म्हणजे डतची गंमत कळेल.] वगैरे प्रकारचीं मुखगीतेंडह) नृत्यातं असतातच. 
या ध्वनींनीं कालडनयमनाचंें पडरमाण डनदेडशत होतें, इतकें च नव्हे तर वर उल्लडेखलेले मूक अडभनय हे त्या 
पडरमाणाच्या मापानें मोजून त्या त्या कालान्तराचेंच ठेवावयाचे असतात. (डझम्मा–फुगिी–कोंबिा–
गोडवन्दा–फेर–गरबा–रास [तऱ्हेतऱ्हेच्या फुगड्या वगैरे नृत्येंच आहेत. त्या पंढरीचे वारकरीडह घालतात. त्या नृत्यानंा उिम तऱ्हेनें 
ससं्काडरत करून नव े प्रकार बनडवण्याचें कोणी मनावर घेईल तर बरें. ओडिसी-कुडचपुडि वगैरे नृत्यें काहंीं आकाशातूंन पिलेलीं नाहींत.] 
इत्याडद लोकनृत्यातं तर ध्वडन सतत असतो). तेव्हा ंध्वडनडक्रयेच्या साहाय्यानें कालखंिडनर्ममडत करणें हा 
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प्रघात नृत्यासडह लागू ंआहे. वरील उदाहरणें अत्यंत ऐकास्ट्न्तक स्वरूपाचीं घेतलीं म्हणून त्यातंील ध्वनी हे 
केवळ क्षडणक आघातवणांच्या स्वरूपाचे डदसले एवढेंच; परंतु अडधक रंजकतेकडरता ंस्वरनादाचंाच वापर 
होतो, मग त्या स्वरनादाचं्या डनर्ममडतचें साधन काहंींडह असो. 
 

तालवाद्याचंेंडह असेंच आहे. तालवाद्यडववके आपण पुढें पाहणारच आहोंत. त्यातं असें दाखडवलें  
आहे कीं, केवळ तुटक आघातवणांनीं डनमाण होणारें तालवादन संगीतातं केवळ साह्कारी ठरतें, आडण 
स्वतंत्र तालवाद्यें म्हणून जीं वाद्यें सुप्रडतडष्ठत होतात त्याचंा ध्वडन क्षडणक आघाताचंा असून भागत नाहीं; 
स्वरनादच हव ेअसतात. 
 

तेव्हा ंवर उल्लेडखलेल्या दुसऱ्या व डतसऱ्या प्रकारच्या कालखंिडनयमनाचाच डवचार हा मुख्य डवचार 
कतवव्य होतो. आता ंमूळच्या मुद्याकिे येऊं. 
 

अखंिकालाची गडत डनयडमत डक्रयेनें खंडित करून काहंीं कालप्रमाण दाखडवलें  जातें. ही 
कालखंिडनर्ममडत ज्या गुणपडरणामानें [गुणपडरणामाचा अथव ‘लयव्याख्या’ या अनुबंधातं केला आहे. त्या अनुबंधातं एक दीघव पण सुसूत्र 
डवचारसरणी माडंिण्याचा प्रयत्न केला आहे, व येथें म्हणजे पुस्तकाच्या सुरवातीसच तो प्रपंच टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणून येथें नाट्यशास्त्रम् 
३१ (घनातोद्यडवकल्पनम्) ३७०–७१, व त्यावरील अडभनवगुप्ताचें व्याख्यान उदधृत करणें योग्य होईल. तें अत्यंत उद्बोधक आहे. 
 

छन्दोक्षरपदाना ं डह समत्व ं यत् प्रकीर्मततम्, कलाकालान्तरकृतः स लयो नाम सडंज्ञतः । इडत । ऱ्हस्वरूपा तस्येयमुच्चारणा कला 
प्राकृतव्यपदेशतया प्रडसद्धा । अन्योन्यमध्यवती कालः । तत्कालान्तरं तत्कृतः सपंाडदतोऽत एव वैकृतस्वभावो लयो नाम सडंज्ञतोऽन्वथवलब्धः । 
श्लेषडवश्रान्त्यात्माथवः स लयः । तस्य च स्थूलसूक्ष्मकायवगम्य ं स्वरूपमाह । छन्दोक्षर इडत । यडदडत । यस्माडद्वश्रास्ट्न्तलक्षणाच्छन्दश्छन्दोन्तरेण सम ं

तुल्यकालं प्रयुक्तडमडत व्यपदेशो जायते तेनाक्षरगतः पदगतः सकलवाद्यगति लय इत्युक्तं भवडत ।”] होते, त्या गुणपडरणामाचें नावं 
‘लय’; आडण त्या त्या कालप्रमाणासडह लय असेंच म्हणण्याचा प्रघात आहे. ही लयाची व्याख्या नव्हे, तर 
व्याख्येची कल्पना डदली गेली. (लयशब्दाची व्याख्या व डतचें स्पष्टीकरण पुढें स्वतंत्रपणें अनुबधंातं केलें  
आहे.) लय हा शब्द पुकल्लगी असून हल्लीं तो स्त्रीकलगी वापडरतात; आपण मूळचा शुद्ध पुंकल्लगी प्रयोगच वापरंू, 
कारण आपणासं लयताल ‘डवचार’ हवा आहे. 
 

येथपयंत असें डनष्पन्न झालें  कीं लयाचा डवचार केवळ स्वरडनरपेक्ष दृडष्टनें कडरता ं येईल, अथवा 
केवळ स्वरसापेक्ष दृडष्टनें. (डमश्र हा डतसरा प्रकार खरा, व तोच महत्त्वाचा, परंतु स्पष्ट कल्पनेसाठीं 
सुरुवातीसच तो घेणें सोईचें नाहीं). ही केवळ डवश्लेषणाची दृडष्ट झाली. परंतु प्रत्यक्ष संगीतातं स्वरसापेक्ष 
लय आडण लयसापेक्ष स्वर हेच वापडरले जातात. स्वरपरंपरेंत, स्वरमाडलकें त कोठें कोठें आघातवगव तर 
कोठें कोठें स्तब्धता हें वापडरलें  जाईल खरें, पण बदल म्हणून, मुख्यत्वेंकरून नव्हे. तेंडह जें वापडरलें  जाईल 
तें लयाच्या प्रमाणास अनुसरून असेंच; त्या प्रमाणाशीं डवसंगत भासेल असें नव्हे. आडण हें लयप्रमाण 
स्वरसापेक्षच डनर्मणत–डनदेडशत केलें  जातें, कारण स्वरलय हें अडवभाज्य दं्वद्व आहे आडण संगीताच्या 
शरीराचा तो बराच मोठा व प्रमुख भाग आहे. 
 

स्वरसापेक्ष लयमान ठरडवणें असेल तर प्रमाणमान म्हणून ठराडवक काल डटकणारा असा स्ट्स्थरनाद 
साडंगतला पाडहजे, मग त्या नादाची उंची (पट्टी) काहंींडह असो. हें करण्यासाठीं जो वणव डनविला आहे तो 
म्हणजे उच्चारसुकर असें ऱ्हस्व अक्षर; जसें क, च, ट, त, प, य; श, र, ण; च, र, ण; म, द, न; द, ह, न 
इत्याडद. एका उच्चारसुकर अशा ऱ्हस्व अक्षरास जो उच्चारणकाल लागतो त्याला एक ‘मात्रा’ असें नावं आहे. 
(ककबहुना मा म्हणजे मोजणें, मापणें अशा तऱ्हेच्या अथाच्या धातुपासूनच मात्रा हा येथील शब्द आला आहे). 
[काहंीं गं्रथामंध्यें ‘मात्राच स्पशवि’ इत्याडद श्लोक आहेत, पण मतलब तोच. पंचमहाभतूाचं्या वेगवगेळ्या करणाचंें ग्रहण डचिावाटें होतें तेथें 
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‘मात्रास्पशव’ होतो याचा अथव, स्पशव होतो व त्याचें ‘मान’ डचिावाटें बुडद्धला–मनाला कळतें, असा होतो. असा अथं केला नाहीं तर ‘तन्मात्रा’ यातं 

मात्राशब्द कशासाठीं आहे, तडिजं, तदंशः इत्याडद शब्द का ंनाहींत, हा प्रश्न डवचारावा लागेल.] अथात्, स्वरसापेक्ष लयमापनाचें 
प्रमाण, एक मात्रा या नावंाचें आहे. उच्चारसुकर असें दीघाक्षर दोन मात्राचंें धडरलें  आहे, म्हणजे 
ऱ्हस्वाक्षराला जेवढा वळे द्यावयाचा त्याच्या दुप्पट वळे दीघव अक्षरास द्यावयाचा असें ठरलें  आहे. जसें क 
एक मात्रा, का दोन मात्रा (दुप्पट काळ), काका चार मात्रा (चौपट काळा); काक याच्या मात्रा तीन, 
म्हणजे क ला जेवढा वळे डदला त्याच्या डतप्पट वळे काक या शब्दाला द्यावयाचा. [हे डनयम छन्दाचे आहेत. भाषेंत, 
सगंीतातं, प्रत्यक्ष डक्रयेंत त्यासं अनेकवार मुरि घातली जाते. ऱ्हस्वाक्षर तें लघु आडण त्याच्या दुप्पट तें गुरु ही मूळची छंदपडरभाषा, तीडह जरा 
बदलून पुढें ऱ्हस्वाक्षर तें दु्रत, त्याच्या दुप्पट तें लघु व लघुच्या दुप्पट तें गुरु असें झालें . भाषेमध्यें गुरुलघूंच्या डनयमासं अपवाद होतात ते कपगलाचं्या 
प्राकृतछन्दःसूत्रापंासून आहेत, त्यानंा ं ‘लघूपाय’ म्हटलें  आहे; आडण तहत रामजोशीकृत (?) छन्दोमंजरीपयंत असे वेगवेगळे लघूपाय साडंगतले 
गेले. माधवराव पटवधवनानंीं तर लघूपायानुंसार पद्यलेखनडह करून पाडहलें , जसें ‘मुंबइमध्यें पहाल जो तो आपुल्याच घाईंत्’, त चा पाय मोिला.] 
 

यासाठीं उच्चारशुडद्ध हवी, एकेका अक्षराला डदलेला काळ नेमका डबनचकू उमगावयाला हवा व 
त्याचंें प्रमाण साभंाडळता ंयावयास हवें. असें शुद्ध स्वरसापेक्ष लयमापन अंगवळणीं पिण्याला संवय लागते, 
सराव लागतो. सुरुवातीच्या अवस्थेंत तें कडठण पितें. म्हणून शुद्ध स्वरडनरपेक्षच लयमापन आधारासाठीं 
म्हणून सुरुवातीस सागंण्याची वडहवाट आहे. त्यासाठीं आघात डनमाण करण्याचें साधन हवें. तें सुलभ हवें, 
केव्हाडंह कोठेंडह उपलब्ध होण्यासारखें हवें, आडण बाह् साधनावंर डवसंबणारें नसावें. असें साधन आपल्या 
शरीरातंच आहे, तें म्हणजे हाताच्या साहाय्यानें उमटणारे आघातध्वडन, व त्यातंल्यात्यातंडह टाळी. हाताचें 
तळव े एकमेकावंर आपटणें. हाताचा तळवा म्हणजे करतल अथवा तल; त्यावरून प्रथम स्वरडनरपेक्ष 
लयप्रमाणास (म्हणजे लयास आडण नंतर, अडतदेशानें, एकूण सववच लयप्रमाणास–स्वरसापेक्ष 
लयमापनासडह) ताल असें नावं पिलें . हाताचंा संयोग आडण डवयोग डमळून जी एकूण डक्रया होते त्या डक्रयेनें 
कालाचें डवभाजन होऊन डमळणारें कालमापन तो ‘ताल’, [हस्तद्वयस्य सयंोगो डवयोगस्ताल उच्यते । (सगंीतमडणदपवणः, 
तालदशप्राणदीडपका). एव ं डनयमडवडशष्टो लयस्ताल इडत तावत् ।…एव ं साक्षाद्यत्र साम्यं वस्ट्क्त फलं फलसाम्यद्वारेण दृषं्ट अपवगान्तमडप फलं 
तत्रान्यदडप रूप ंवक्तव्यम् । तत्र डचरशीघ्रतादौ डक्रया यद्यडप या काडचदप्युपायस्तथा डनयमादृष्टफलडसद्धये डवडशष्टहस्तागुंलडक्रयैवोपयोडगनी । सा च 
पाडणशब्देनोक्ता । तदाह दडिलः । तत्र तालं च पाकण च प्राहुरेकडमडत । (दडिलम् १५३) । (अडभनवभारती ३१·३७२). 
 

न कालः डक्रयाव्यडतरेकः अडप तु सवेषा ंपडरच्छेदहेतुः काल इत्युच्यते । पडरच्छेदि डक्रयैव । ..तल प्रडतष्ठाकरण इडत । (अडभनवभारती 

३१·१)] आडण अशा तालानें जो कालखंि डनमाण केला जातो तो त्या तालाचा ‘काल’ अशी व्याख्या आहे; येथें 
काल ही एक नवी पाडरभाडषक संज्ञा उत्पन्न केली गेली. (ताल आडण–वरील व्याख्येच्या अनुसार–काल हे 
दोन्ही डक्रयायोगानें वगेळे डदसतात, परमाथानें ते परस्परबोधकच आहेत, हें थोड्या डवचाराअन्तीं पटेल.) 
[कालो लघ्वाडदडमतया डक्रयाया समंतो डमडतम् ।, गीतादेर्मवदधिालः । (रत्नाकर, पंचमस्तालाध्यायः). ननु, अनवस्ट्च्छन्नस्य कालस्य कथ ं
तत्पडरच्छेदत्वं? तत्राहलघ्वाडदडत । लघ्वादयो लघुगुरुप्लृतादयः । तैः पडरस्ट्च्छन्ना या डक्रया वक्ष्यमाणा… अनया पडरस्ट्च्छन्नः कालः । (सुधाकरटीका). 
एवंडवडशष्टः काल एव मुख्यस्तालशब्दाथवः । (कलाडनडधटीका). 
 

“कालो मागवः डक्रयागंाडण” इत्याडद श्लोकातं पडहला शब्द काल नसून ‘ताल’ आहे व त्यानुसार तालाचे प्राण खरोखर नऊ ठरतात, दहा 
नव्हेत, असें मत सस्ट्न्मत्र वामनराव सिोलीकर यानंीं साडंगतलें . ‘तालप्राणा दश स्मृताः’ यानुसार तें अयोग्य वाटतें व काल आडण ताल याचं्या 

व्याख्यातं बसत नाहीं हें खरें; परंतु चतुरकडल्लनाथाच्या वरील वाक्यातूंन तसा अडभप्राय डनघूं शकतो.] एका टाळीकालास एक ‘लघु’ 
म्हणतात. येथें लघु शब्द पुंकल्लगी आहे आडण तोडह एक पाडरभाडषक शब्द आहे. [प्रथम छंद हें वेदागं, त्यातंील लहान 
माप ऱ्हस्वाक्षर तें अथात् ‘लघु’. आधारभतू प्रथम ‘मागव’ तो धु्रव, त्यातं एका माते्रला एक हस्तडक्रया, म्हणून टाळीचें मापडह लघु नावंाचेंच. गाधंवव, 
गीत, गान, देशी, इत्याडद तऱ्हातंऱ्हानंी गावयाचें, नानाप्रबंध–कपालें–कंबलें  वगैरे गावयाचीं, तेव्हां डचत्र वगैरे मागव वापरणें अपडरहायव झालें ; 
त्यानंतर गायनवादनाचे डनयम अडधक डवकडसत होऊन डचत्रतर, षट्डचत्र वगैरेडह मागव झाले, यामंध्यें टाळीकालाचा अवकाश वाढला, तथाडप ‘लघु’ 
हें डचकटलेलें  नावं तसेंच राडहलें . दोनपासून सोळापयंत मात्रासं एक टाळीडक्रया व त्या सवांचें नावं ‘लघु’च. ‘काहंीं प्रचडलत तालावतवनें’, ‘प्रचडलत 
तालव्यवहार’, इत्याडद भागातं आपणासं वेगवगेळ्या मात्राचें लघु डदसतीलच. लघु शब्दाची ही परंपरा, एक तकव  म्हणून, येथें साडंगतली. 
 

आडण पुन्हा ंआठवण करून देणें अवश्य वाटतें कीं ही टाळी, ही हस्तडक्रया, ही साहाय्यक म्हणून आहे; लयाचें कालमान मोजून 
सभंाडळण्यासाठीं आहे. घोष–अघोष, कठोर–मृदु उच्चारण इत्याडद ध्वडनडक्रयानंींडह, इतकें च नव्हे तर स्वरनादाचं्या आरोही–अवरोही वणांनींडह, 
कालमान साभंाडळतां येतें व तसें केल्यास टाळीची गरज नसते.] 
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लय हें कालाच्या डनयडमत गडतचें माप. ही डनयडमतता काहंीं डक्रयेनें उत्पन्न केली जाते. ती डक्रया 
स्वरानुसारी असेल तेव्हा ंलयाचें आधारभतू मान एक मात्रा, म्हणजे एक उच्चार-सुकर असें ऱ्हस्वाक्षर 
उच्चारण्यास लागणार वळे, हें असतें. कालडवभाजनाची डक्रया टाळीनें असेल, म्हणजे तालानुसारी असेल, 
तेव्हा ंलयाचें आधारभतू मान एक लघु, म्हणजे एक सपूंणव अशी हस्तसंयोगडवयोगडक्रया, एक पुरी टाळी 
होण्यास लागणारा वळे, हें असतें. टाळी वाजण्यास सुरुवात होऊन, टाळी संपून, दुसरी टाळी सुरंू 
होईपयंतचा सवव वळे तो एक लघु. हा वरील डववचेनाचा डनष्कषव. 
 

येथपयंत आपण लय व ताल या कल्पनाचंी फक्त ओळख करून घेतली. एवढेंच जर उडद्दष्ट होतें 
तर इतका प्रपंच करण्याची काय जरूर होती असा प्रश्न उद्भवले. त्याला उिर एवढेंच कीं, या कल्पना 
मूलभतू आहेत, त्यावंर सारें संगीत आधाडरलेलें  आहे, आडण त्या एकदम वाटतात तेवढ्या सोंप्या नाहींत (हें 
पुढें डदसेलच); म्हणून या कल्पना आपण जेवढ्या स्पष्ट, डनडित करून घेऊं डततकें  इष्ट आहे; एवढेंच नव्हे 
तर, याच कारणासाठीं पुढील डववचेनातंडह वळेोंवळेीं पनुरुस्ट्क्त आडण पाल्हाळ हे दोष पत्करूनसुद्धा ंया 
कल्पना घासूंनपसूुन स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 
 

मात्रा आडण लघु याचं्या व्याख्या आपण पाडहल्या, पण त्याचंें डनडित माप असें काय आहे? त्याचंा 
काहंीं परस्परसंबधं आहे कीं नाहीं? जर असला तर तें परस्परमान काय? इत्याडद प्रश्न आता ं उभे 
राहणारच. तशा प्रश्नाचंीं उिरें डमळण्यास सोंपें जावें म्हणून आधीं आपण एक तुलनात्मक कालपडरमाण–
कल्पना, लयप्रमाणकल्पना पाहंू. 
 

त्या तुलनात्मक लयप्रमाणकल्पनेस ‘यडत’ असें नावं आहे. 
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३. यणतकल्पना 
 

यडत म्हणजे लयाचें तुलनात्मक चलन. हा शब्द यम् म्हणजे डनयमन करणें, डनयतं्रण करणें अशा 
अथाच्या धातुपासून बनलेला आहे. तो धातु मकारान्त आहे म्हणून या यडतशब्दाचें स्त्रीकलग आहे. (दुसरा 
एक यडत नावंाचाच प्रकार आपण पुढें पाहणार आहोंत, तो मात्र पुकल्लगी आहे कारण तो ‘या’ म्हणजे जाणें या 
आकारान्त धातुपासून बनलेला आहे.) [हा धातुभेद स्पष्ट करावा म्हणजे स्त्रीकलगी यडतशब्द (लयाचें तुलनात्मक चलनडनयमन) आडण 
पुकल्लगी यडतशब्द (ज्यामुळें डवश्रास्ट्न्तस्थान उपलब्ध होतें असें लयाचें चालचलन) यातंील फरक स्पष्टपणें डदसेल, असें सस्ट्न्मत्र अरकवद मंगरूळकर 

यानंीं सुचडवलें .] म्हणजे लयाची गडत ज्या तऱ्हेनें डनयंडत्रत झालेली भासते ती यडत नावंाची वस्तु आपण येथें 
पाहणार आहोंत. 
 

टाळीची संपूणव डक्रया, म्हणजे एका टाळीचा ध्वडन उत्पन्न होताकं्षणींच हात एकमेकापंासून दूर नेऊन 
पुन्हा दुसऱ्या टाळीसाठीं एकमेकाजंवळ आणणें एवढी हस्तसंयोगडवयोगडक्रया, म्हणजेच लघु; ही हालचाल 
जलद, सावकाश अथवा धि जलद नव्हे–धि सावकाश नव्हे अशा मध्यम प्रमाणाची, अशा तुलनात्मक तीन 
प्रकारानंीं कडरता ं येईल हें उघि आहे. टाळीची डक्रया डनयडमत कालान्तराची झाली कीं एक लयमान, 
लयाचें माप, उत्पन्न झालें , म्हणजेच लय उत्पन्न झाला, असें आपण म्हणतों. म्हणून लय हाडह (लक्षणेनें) 
जलद, मध्यम व सावकाश अशा प्रकारचा असूं शकतो. हें अथात् च परस्परतुलनात्मक आहे. या तीन 
प्रकारापंैकीं जलद प्रकारास दु्रत (अथवा जलद, दुरुत), मध्यमप्रकारास मध्य (अथवा चलती, बराबर) व 
सावकाश प्रकारास डवलंडबत (अथवा डबलंपत, ठाय, गढी) [गढी म्हणजे पुरलेली, खोल. कोणी ‘गाढी’ म्हणतात तें ‘गाढ’ 

हवें.] लय म्हणतात. हें झालें  हस्तडक्रयेवर आधाडरलेलें  तुलनात्मक वगीकरण. उच्चारणावर आधाडरलेलें , 
म्हणजे स्वरानुसारी, स्वरसापेक्ष, मात्रानंीं मोडजलेल्या लयातंडह असेंच असणार. प–शु–प–डत इत्याडद 
एकेका माते्रचीं उच्चारसुकर ऱ्हस्व अक्षरें जलद म्हणून दु्रतलय, साधारण लाबंीचीं म्हणनू मध्यलय, व अखंि 
पण सावकाश म्हणून डवलंडबतलय उत्पन्न कडरता ंयेईल. अथात् तेथें तेथें हीं अक्षरें ऱ्हस्वच वाटतील, दीघव 
वाटणार नाहींत; म्हणजे त्याचंें जें प्रत्येकीं कालमान त्याला एक मात्राच म्हणावें लागेल, एकाहून अडधक 
नव्हे, हें अवधान ठेडवणें अवश्य आहे. 
 

एकदा ंलयमान ठरडवलें  (म्हणजे लय ठरडवला) कीं एखाद्या वणवमाडलकें त तें सातत्यानें कायम 
ठेडवता ं येईल, अथवा तें तुलनेनें दीघव ककवा ऱ्हस्व कडरता ं येईल. अशा प्रकारें लयमानातं म्हणजे लयातं 
फरक करण्याचे पाचं प्रकार माडनले आहेत आडण त्या प्रकाराचंें साधारण नावं यडत (स्त्रीकलगी) आहे. ते पाचं 
प्रकार समा, स्रोतोगता, मृदंगा, डपपीडलका आडण गोपुच्छा यडत या नावंाचें आहेत. त्याचंी केवळ कल्पना 
यावी म्हणून काहंीं उदाहरणें पुढें डदलीं आहेत, तीं सहज डलडहताडंलडहता ंमनातं आलीं तशीं आहेत. त्याचंें 
उच्चारण फक्त पहावें, मात्रा मोजंू नयेत कारण तसें मोजमाप करून उदाहरणें डदलेलीं नाहींत. 
 

१) समायडत. — अथपासून इडतपयंत एकच एक लय. डवलंडबत तर डवलंडबतच, मध्य तर 
मध्यच, दु्रत तर दु्रतच. उदाहरणाथव– 

 
 – राजा हा राज्याचा उपभोगशून्य स्वामी! [गिकरीकृत राजसनं्यास नाटकातंील शेंवटचें सभंाजीराजाचं्या 

तोंिचें वाक्य.] 
 
 – हें राज्य व्हावें हे श्रीची इच्छा असे. [डशवाजीमहाराजानंी व्यंकोजी (एकोजी) राजासं पाठडवलेल्या पत्रातंील 

वाक्य.] 
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 – शरण चरण मदनदहन. [एक जुनें गाणें. खमाज राग, दादरा ताल.] 
 
 येथें कालखंिाचंी गडत समान भासावी. ही समायडत. 
 
२) स्त्रोतोगता [अथवा स्त्रोतोवहा] यडत. – स्रोत म्हणजे प्रवाह. नदीचा प्रवाह उगमापाशीं अरंुद 

असतो, मध्यभागीं रंूद असतो, आडण मुखाशीं डवशाल असतो. त्याप्रमाणें ही यडत 
सुरुवातीस दु्रत, मध्यें मध्य व शवेटीं डवलंडबत; ककवा सुरुवातीस मध्य व नंतर डवलंडबत; 
अथवा सुरुवातीस दु्रत व नंतर मध्य ककवा एकदम डवलंडबत असते. [या व्याख्या व हीं उदाहरणें 
प्रचडलत प्रघातानुसार आहेत. परंतु मळू गं्रथव्याख्या या प्रघाताच्या उलट आहे. उदाहरणाथव, नदीचा प्रवाह आधीं अरंुद हें 
खरें; त्यानुसार येथें आधीं दु्रत समजलें ; हा हल्लींचा व्यवहार. परंतु गं्रथानुसार स्रोतोगतायडतमध्यें आधीं डवलंडबतलय हवी. 
तात्पयव, येथील स्रोतोगता व डपपीडलका यडत त्या गं्रथानुसार गोपचु्छा व मृदंगा. प्रघातातंील व्याख्याच जणू ंउलटी झाली 
आहे. गं्रथवचन असें आहे : ननु डवभागोऽयम् ।… “लयप्रवृिवणानामक्षराणामथाडप च डनयमो यो यडतः सा तु गीतवाद्यसमाश्रया 
।’ इडत …या लयप्रवृडिः, लयडवशषेः दु्रताडदस्तयोपलडक्षतो यो डनयमः सा यडतः । क्रमेण गीताश्रया वाद्याश्रया च । …तत्र 
प्रथमभागे डवलस्ट्म्बतस्य यावदन्ते दु्रतस्य डनयम इडत स्रोतोवद्गमनािथा यडतरुक्ता । एतडद्वपयवयाद् गोपचु्छा तादू्रप्यादेव । 
(अडभनवभारती). त्याचप्रमाणें मृदंगा व डपपीडलका यतींबद्दल समजावें. 

 
ही उलटी व्याख्या का ंझाली असेल याचा अंदाज कडरता ंयेतो, तो असा. जेव्हा ंआपण एक प्रमाण–अंतर ठरवूं तेव्हाचं आपणासं काहंीं 

अंतर मोडजता ंयेतें. एकूण मोडजलेलें  अंतर हें प्रमाण–अंतराच्या अमुक इतकी पट असें असतें; जसें एक फूट हें प्रमाण अंतर. मोडजलेलें  अंतर याच्या 
शभंरपट म्हणजे शभंर फूट. आता ंप्रमाण–अंतर हेंच पूवींपेक्षा ंमोठें घेतलें , जसें एका फुटाऐवजीं एक यािव, तर पूवींचेंच एकूण मोडजलेलें  अंतर– तें 
तर मूळच्याच लाबंीचें आहे, लहानमोठें तर होणार नाहीं – या नव्या मापानें १०० यािव होणार नाहीं तर १०० फुटाचंी लाबंी / १ यािव एवढें म्हणजे 
३३⅓ यािं होईल; लहान होईल; प्रमाणमान मोठें ठेडवलें  तर एकूण माप लहान होतें. उलट प्रमाणमान लहान केलें  – जसें ६ इंच – तर एकूण 
मापंाचा दशवक अंक मोठा होतो – जसें २०० इतके सहा सहा इंचाचें तुकिे. लक्ष कशावर डदलें  आहे, प्रमाणमानावर कीं एकूण मापाच्या दशवक 
अंकावर. यानुसार जें लहान तें मोठें ककवा जें मोठें तें लहान असें भासेल. दु्रतलयाच्या ४ मात्राचं्या एकूण काळातं डवलंडबताची एकच मात्रा बसेल. 

प्रमाण मोठें (४ दु्रत मात्रा = १ डवलंडबत मात्रा), म्हणून एकूण काल दशवडवणारा अंक लहान (४ ऐवजीं १) झाला.] उदाहरणें– 
 

– रघुपडत राघव राजाराम. रघुपडत ऱ्हस्व, राघव मध्य व राजाराम दीघव भासतो. [‘रघुपडत 
राघव राजाराम’ यास डवष्ण ुडदगंबर यानंीं लाडवलेली व गाधंी आश्रमातं रूढ असलेली चाल येथें अडभपे्रत आहे.] 
 
– छत्रपडत डशवाजी महाराज. 
 
– सौभद्र नाटकातं, “डप्रये, पहा; रात्रीचा समय सरुडन येत उषःकाल हा” असें एक गीत 
आहे. त्याचा उिराधव, “डवश्वातें डवसरुडनया” हा, पूवांधाहून सावकाश भासतो. ही 
स्रोतोगता यडत. 

 
३) मृदंगा यडत — मृदंग म्हणजे पखवाज. हा मध्यभागीं फुगीर असतो, दोन्ही बाजंूस तुलनेनें कमी 
व्यासाचा असतो; त्याप्रमाणे मृदंगा यडतची सुरुवात व शवेट हीं मध्यभागाच्या लयाहून जलद 
असतात. जसें दु्रत–मध्य–दु्रत; ककवा दु्रत–डवलंडबत–दु्रत; ककवा मध्य–डवलंडबत–मध्य; 
अथवा दु्रतडवलंडबतमध्य ककवा मध्यडवलंडबतदु्रत. उदाहरणें — 

 
 – स जयडत कसदूरवदनः. कसदूर हा मधला शब्द दीघव. 

  

 – सबको हंू आस करत. हंू आस हे शब्द तुलनेनें दीघव. [बाबा हडरदासकृत जुनें धु्रपद, राग 
जयजयवतंी, ताल चौताल. “सबको हंू आस करत डपया डमलवेकी, हंू तो डनरास उदास भयी कबदरावन बसके माई” वगैरे, 
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हें गाणें रहीमुद्दीनकिून प्रस्तुत लेखकास डमळालें . “िागरबंधु” नावंाचे त्याचें वंशज “हंू तो डनरास भयी” एवढाच चरण 
म्हणून समेवर येतात. मुळातंील अवसान ‘करत’ च्या ‘क’ वर आहे व त्या अवसानींचा धा जोरानें वाजवावयाचा नाहीं, त्यावर 
‘जरब’ नाहीं हें एक या गाण्याचें वैडशष्ट्य आहे. जगरबंधूचें अवसान ‘यी’ वर येऊन तेथील ‘धा’ जोरानें वाजतो. परंतु 
डनराशचेी कल्पना व्यक्त झाली पाडहजे. धु्रपद हेंडह हृद्यगानच आहे व असावें.] 

  

 – गझ्ल ् नावंाचा जो काव्यप्रकार, त्याच्या गायनातं डकत्येकदा ंकिव्याची सुरुवात व 
शवेट तुलनेनें जलद व मधला भाग तुलनेनें सावकाश ठेडवतात. जसें, दीवाना बनाना है, 
तो दीवाना बनादे; वरना न कोई तकदीर तमाशा न बना दे [अख्तरी फैज़ाबादीनें म्हटलेलें  प्रडसद्ध 

ग़झ्ल्. याची तबकिी आहे.] या सुरुवातीहून पुढच्या ओळी—म ै धंूि रहा हंू, वह मेरी शमा कहा ं
है; इत्याडद,–सावकाश आहेत, व त्यापुढें किव्याची अखेर पुन्हा ं पूवववत् लयाची आहे. 
(सववच गझ् लातं हें असतें असें नव्हे). माझ्या कडश या त्यजंू पदाला, मम सुभग 
शुभपदाला; या नंतरची ओळ स्वलोकक चरण हे नसती, तडर मजडस डनरयवसती ती; ही 
सावकाश आहे, व त्यापुढचें नरकही घोर, सहकान्ता तो स्वगव मला आता ंझाला; हें पूवववत् 
तुलनेनें जलद अशा, मूळच्या, लयाचें आहे. ही मृदंगा यडत. 

 
४) डपपीडलका यडत – डपपीडलका म्हणजे मंुगी. डतचें िोकें  व मागचा भाग रंुद असतो व कमर 
तुलनेनें बारीक असते. त्याप्रमाणें ही यडत, मृदंगा यडतच्या उलट, म्हणजे तुलनेनें मध्यभागीं 
जलद असते. [काहंीं नोटेशन् पसु्तकातं डपपीडलकाचा अथव असा डदला आहे कीं मुंगी जशीं स्वेच्छेनें चाल बदलते, कधीं 
सावकाश तर कधीं जलद, तशी ही यडत स्वेच्छेनें दु्रताडद प्रकार बदलते. उपमा ठीक आहे, पण व्याख्या जुळत नाहीं.] 
डवलंडबत–मध्य-डवलंडबत, अथवा डवलंडबत-दु्रत-डवलंडबत, अथवा मध्य-दु्रत-मध्य, अथवा 
डवलंडबतदु्रतमध्य ककवा मध्यदु्रतडवलंडबत. उदाहरणें– 

 
 “स्वराज्य हा माझा जन्मडसद्ध हक्क आहे.” ‘स्वराज्य हा माझा’ आडण ‘आहे’ हें टोंकाचे 

शब्द दीघव व ‘जन्मडसद्ध हक्क’ हे मधले शब्द ऱ्हस्व आहेत. येथें आहे हेंडह जरा ऱ्हस्वच 
भासतें, पण ‘तो मी डमळडवणारच’ हा पुढचा भाग पूणव म्हटल्यास डपपीडलका यडत स्पष्ट 
होते. 

  
 –श्यामसंुदर वनमाली. [एक जुनें गाणें, खमाज तीनताल.] सुंदरवन लहान आहे, श्याम व माली 

मोठे वाटतात. 
  

 – सासुरवाशी सुन रुसून बसली कैशी? असें एक जुनें गाणें आहे. त्याचा पुढचा भाग, 
सासू आली सम्जावयाला, चलच्ल ्सुन्बइ अ्ल्या घराला असा जलद म्हणतात, व पुन्हा ं
मूळच्या लयातं सासुरवाशी इत्याडद म्हणतात. 

  

 – मूकनायक नाटकातं एक पद आहे, त्याची सुरुवात सावकाश कडरतात. 

  
 “भारती जिा, सुधीडह मंदधी बने, कबबसेवनें.” पुढचा भाग एकदम जलद आहे: 

मधुमधुर–कबबसम अधर चुंडबला नच दन्तें, मधुमधूडन रसना अधू सुदडतका, अदूरगडतका 
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का ंहोते? यापुढें पुन्हा ंभारती जिा इत्याडद भाग सावकाश म्हणतात. ही डपपीडलका यडत. 
 

५) गोपुच्छा यडत. — गाईचें शेंपूट गोंड्याकिे अरंुद–अरंुद होत जातें, त्याप्रमाणें गोपुच्छा 
यडतमध्यें लय डवलंडबत-मध्य-दु्रत असा जलद जलद होत जातो. उदाहरण – 

 
 — ॐ केशवायनमः । ॐ नारायणायनमः । ॐ माधवायनमः । ॐ गोडवन्दायनमः । ॐ 

डवष्णवनेमः । मधुसूदनायनमः । डत्रडवक्रमायनमः…वगैरे वाढता वाढता प्रकार. ही गोपुच्छा 
यडत. 

 
वरील उदाहरणें कामचलाऊ अशीं झालीं, कारण येथें मापन नाहीं. पण आता ंआपणासं मापनाकिे 

वळावयाचें आहे. लयाचें पडरमाण, म्हणजे स्वरदृडष्टनें मात्रा आडण हस्तडक्रयेच्या दृष्टीनें लघु, हीं जीं मापें 
साडंगतलीं त्याचंी डचडकत्सा करावयाची आहे. 
 

मात्रा आडण लघु हीं दोन्ही कालखंिरूप मापें आहेत हें प्रथमपासूनच्या डववरणातं स्पष्टच आहे. 
तथाडप, त्या मापाचंें हें कालस्वरूप अनेकजण डवसरतात. तें कसें व का ंहें आधीं पाडहलेंच पाडहजे, कारण 
या बाबतींत आपल्या कल्पना अडतशय सुस्पष्ट हव्यात. त्या स्पष्ट झाल्यावर मात्रा-लघु याचं्या मापनाचा 
डवचार सोंपा होईल. 
 

त्या स्पष्टीकरणासाठीं, या=जाणें या धातुपासून बनलेला जो यडत हाच पुंकल्लगी शब्द, त्याची जरा 
पाहणी करावी लागेल. 
 

हा पुंकल्लगी यडतशब्द छंदःशास्त्रातंील एक पाडरभाडषक शब्द आहे. त्यानें, छंद कसा चालतो, कसा 
जातो, तें कळतें. छंद हे वणोच्चारावंर आधाडरत आहेत. अथात् त्यातं केवळ अखंि स्वरनाद असत नाहींत, 
काहंीं उच्चारभेदानंीं जागजागीं खंि पितात. सारेगमपधडनसाʹ –रेʹ साʹडनधपमगरे [क्लासातं आरोह–अवरोह । 

सारेगमपधकनसाʹ, साʹडनधपमगरेसा । असा डशकडवतात. लेखकाची व परंपरागत डशकवण । सारेगमपधडनसाʹ, रेʹसाʹडनधपमगरे । अशी आहे. त्यातं 
फायदा हा कीं, १६ मात्रा रे वर सपंतात व पुढचें आवतवन पुन्हा ंहुबेहुब पूवववत् येतें. । सारेगमपधनीसा’डनधपमगरे । असेंडह परंपरेच्या तालमींत आहे, 
त्यातं साʹ साʹ असा –कोणास बेढब वाटणारा–उच्चार टळतो; पण साʹ वर तीन मात्राचंा मुक्काम एकदम तंतोतंत साधणें कडठण म्हणून तो प्रकार 

नंतर डशकडवतात.] असें अखंि आकारानें केवळ स्वराचंी उंची चढवीत व उतरवीत गाइलें  तर त्यातं जो लय 
डदसेल तो तीती उंची वगेवगेळी जेव्हा ं जेव्हा ं झाली त्यात्या क्षणाचं्यामधील कालातंरामुंळें; तो केवळ 
स्वरसापेक्ष लय. पण सारेगम इत्याडद अक्षरोच्चार केले तर त्यात्या स्वराच्या उच्चाराच्या अखेरचा क्षण प्रत्यक्ष 
भासमान् होईल, व त्यात्या क्षणामंधील कालातंरानुसार लयमान (म्हणजे लय) कसें डनमाण झालें  हें स्पष्टच 
कळेल. तरीडह यातं कोठें खंि पिला असें नाहीं. छंदातं, भाषणातं, तसें होतें. रामलक्षुमण, भरतशत्रुघन, 
जाऽनकीऽऽ । जय् बोलो हनुमाऽनकीऽऽ । यातं उभ्या रेघेनें दाखडवलेल्या, जानकी या शब्दानंतरच्या, जागीं 
एक डनडित असा खंि पितो. तेथील ऱ्हस्वदीघवत्वभेद आडण वणोच्चारभेद असे आहेत कीं जानकीमधील की 
व जय्मधील ज यामंध्यें जो फरक आहे तो दृडष्टआि होत नाहीं. वाटल्यास तेथें ककडचत्काल थाबंता ं येतें, 
श्वास घेण्यास अवकाश डमळतो. (रामलक्षुमण यातं तसें होत नाहीं, करावयाचें तर मुद्दाम करावें लागतें). 
इतर जागीं खंि नाहींत असें नव्हे, पण हें स्थान डनर्मववाद असें खंिस्थान आहे. तेथें लय कसा चालला आहे 
तें प्रतीत होतें. तें यडतस्थान. जानकी या उच्चारानंतर यडत आहे, “यडत पिला आहे” असेंडह म्हणतात. हा 
छंदातंील यडत. तें लक्षणेनें एक स्थान आहे, एक क्षण आहे, एक जागा आहे, तेथें लय चालावयाचा जणू ं
थाबंला असें होतें. या (पुंकल्लगी) यडतच्या डठकाणास कालखंिरूप नाहीं हें लक्षातं घेणें महत्त्वाचें आहे. खरें 
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पाहता ं “चलनचालन” रूपाची जी यडत (स्त्रीकलगी), ती डनयमन केलेली असते; डतच्यातं बदल झाला, 
डतचा ‘यडतच्छेद झाला,’ कीं चाल बदलते, हें जें “येणेंजाणें”, आवनजावन, तो यडत (पुंकल्लगी). 
 

या उच्चाराचं्या जोिीनेंच जर काहंीं हाताचंी डक्रया करावयाची असेल तर या यडतस्थानीं काहंीं 
डवशषे भासेल अशी डक्रया उठून डदसेल अशी करणें स्वाभाडवक आहे. उदाहरणाथव टाळी द्यावयाची असेल 
तर ध्वडन यडतस्थानीच उमटेल तर बरें डदसेल. (मग वैडचत्र्यासाठीं काहंीं फेरफार केले तर ते वगेळे). पण 
तो केवळ टाळीचा आवाज, तो त्या क्षणीं उमटला, हें ध्यानातं ठेवणें अवश्य आहे. तें दोन टाळ्यामंधील 
कालातंर नव्हे, तो लघु नव्हे. मात्राचं्या भाषेंत बोलावयाचें तर तेथें काहंीं डवडशष्ट उच्चार करण्याची अथवा 
कडरताकंडरता ंथाबंण्याची जागा आहे; अगदीं क्षणभराचाच त्या जागेचा व्याप आहे, पण ती जागा म्हणजे 
“मात्रा” नव्हे, तर माते्रच्या सुरुवातीचा–ककवा आधींच्या मात्रेंच्या शेंवटचा–क्षण आहे; हें लक्षातं घ्यावें). 
 

असें हें यडत नावंाच्या (पुकंल्लगी) चलनरूपाचें खंिस्थान. अशा डठकाणीं एकादें वाक्य अथवा एकादा 
अथवपूणव असा वाक्यभाग संपला तर उिमच; नपेक्षा ंएकादा शब्दतरी तेथें पुरा झालेला असावा असें माडनलें  
आहे. आडण शब्दडह संपत नसला, शब्दाच्या मध्येंच यडत येत असला, तर तेथें यडतभगं झाला असें म्हणतात. 
असा हा यडतभगं, छंदःशास्त्रातं दोषास्पद माडनला आहे. 
 

येथें एक मूलभतू अशी शकंा, पडरभाषेच्या दृडष्टनें, उद्भवते. ती अशी कीं, यडतनें जर एक थाबंण्याचें 
स्थान (यडतस्थान) दाखडवलें  जातें, आडण जर हें स्थान केवळ कबदुरूप आहे, जर त्याचें कालमान अगदीं 
सूक्ष्म आहे, तर यडतभगं ही कोणती भाषा? कबदुरूप स्थानाचा भगं कसा होईल, आडण सूक्ष्म कालक्षणाचंा 
म्हटला तरी भगं कसा? 
 

या शकेंचें उिर असें कीं वर जें यडतस्वरूप साडंगतलें  तें रूढ्यनुसार. वस्तुतः यडत हें एक स्थान, 
एक क्षण नव्हे. ‘रामलक्षुमण, भरतशत्रुघन जानकी’ हा सवव यडत आहे, वणोच्चारानंीं उत्पन्न केलेल्या 
लयगडतची चाल तो यडत दाखडवतो. जय्बोलो हनुमानकी । हाडह सवव यडत आहे. लयमान दोहोंकिे 
सारखेंच आहे, परंतु त्यामंध्यें फेरफार करावयाचा, चालचलन बदलावयाचें, तर ‘जानकी’नंतर करावें हें या 
स्थानानें डदसतें, कारण ‘रामलक्षुमण… जानकी’च्या लयचलनाहून जय्बोलो हनुमानकीचें लयचलन वगेळें 
ठेडवता ंयेईल अशी शब्दरचना आहे. म्हणजे यडतस्थान हें यडतच्या डवश्राडंतचें स्थान आहे. तरीडह रूढ्यनुसार 
त्या स्थानालाच यडत म्हणतात. अथात् यडतभगं म्हणजे यडतचा, त्या त्या चालचलनातंील रूपवस्तुचा, भगं, 
हेंच मुळातं बरोबर. ‘रामल’ येथेंच श्वास घेतला, अथवा काहंीं डवशषे उठून डदसेल अशी डक्रया दाखडवली, 
तर रामलक्षुमण इत्याडद यडतचा भगं झाला हेंच म्हणणें बरोबर आहे. येथें काय झालें , तर शब्द तेच राडहले 
आडण जेथें यडतची डवश्राडंत हवी तेथें ती न ठेडवता ंमध्येंच दुसरीकिे ठेडवली, यडतभगं केला. पण उलट असें 
होईल कीं यडतच्या डवश्राडंतचें स्थान लयानुसार डनडित झालें  आहे, तेथें डवश्राडंतडह घेतली जाते आहे, पण 
तेथें जें शब्द, पद, वाक्य आडद संपावयास हवें तें तर तेथें संपत नाहीं. हा वस्तुतः शब्दभगं, पदभगं, 
वाक्यभगं होय. पण रूडढनें त्याला यडतभगंच म्हटलेलें  आहे. 
 

यडत हें एक गमन आहे, एक चालचलन आहे, पण त्याच्या डवश्रास्ट्न्तस्थानालाच (यडतच्छेदालाच) 
यडत म्हणतात. उलट, लय म्हणजे डवलीन होण्याचा भाव; एक स्वर दुसऱ्यातं, एक अक्षर दुसऱ्यातं, एक 
वणव दुसऱ्यातं, एक हस्तडक्रया दुसरींत डवलीन होण्याचा भाव; हें डवलीन होणें सूक्ष्मकाडलकच असतें, तेथें 
तेथें लयस्थानें असतात आडण ते ते कालक्षण हे लयक्षण असतात; परंतु त्या त्या लयक्षणातंील कालातंर हें 
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जें त्या लयक्षणाचं्या गडतचें माप, त्यालंाच रूढ्यनुसार लय म्हणतात. असा हा उलटसुलट प्रकार झालेला 
आहे. (त्याचें डववरण लयव्याख्या या अनुबंधातं सापंिेल.) 
 

आडण याच मुद्याचंा नीट उलगिा न झाल्यामुळें  कल्पनाचंा गोंधळ डदसतो. असा गोंधळ संगीताला 
उपकारक नाहीं, म्हणून तर एवढें डववचेन. मात्रा आडण लघु याचं्या प्राथडमक कल्पनाच हल्लीं डवसरल्या 
जाऊं लागल्या आहेत, त्याचंा डववके आपणासं करावयाचा आहे, आडण म्हणून आपण यडतस्थान—यडतभगं 
याजंकिे वळलों आहोंत. आधीं यडतभगंाचीं उदाहरणें पाहंू. 
 

क्लैब्य ंमा स्म गमः पाथव, नैतत्त्वय्युपपद्यते! यातं स्वल्पडवरामाच्या डठकाणीं यडतस्थान आहे. तेथें 
क्लैब्य ंमा स्म गमः पाथव । हे अजुवना, असा षंढ बनंू नको! हें वाक्यडह पुरें झालें  आहे. हा यडत योग्य, येथें 
यडतभगं नाहीं. डनराशीडनमवमो भतू्वा, युध्यस्व डवगतज्वरः । यातंडह स्वल्पडवरामाच्या डठकाणीं यडतस्थान 
आहे. तेथें वाक्य पुरें झालें  नाहीं, पण ‘आशा सोिून देऊन, ममत्वाला टाकून देऊन,’ हा अथवपूणव वाक्यभाग 
पुरा झाला आहे. हा यडत अयोग्य नव्हे आडण तेथें यडतभगं नाहीं. वासाडंस जीणाडन, यथा डवहाय । यातं 
स्वल्पडवरामाच्या डठकाणीं वाक्य ककवा वाक्यभाग पुरा झालेला नाहीं, पण ‘जुनीं डवरलेलीं वसे्त्र’ एवढा 
(अथवपूणव) शब्दसमूह पुरा झालेला आहे; म्हणून येथेंडह यडतभगं नाहीं. न डह कल्याणकृत्कडिदुगवकत तात 
गच्छडत । यातं कडित् या शब्दानंतर यडत आहे, तेथें ‘नाहीं कोणीडह शुभकमव करणारा’ असा अथव 
टागंल्यासारखाच राहतो, तरी तेथें शब्द पुरा झाला आहे म्हणून यडतभगं नाही. यडतभगं न झाल्याचीं हीं चार 
उतरत्या गुणाचंीं उदाहरणें झालीं. [हीं सवव उदाहरणें भगवद्गीतेंतील आहेत.] 
 

दोषास्पद यडतभगंाचीं उदाहरणें द्यावयाचीं तर डवनोदासाठीं म्हणून मुद्दाम तयार केलेलींच देणें 
मनोरंजक होईल. 

 
—(आप) ल्या ताविीत सापंि; लेल्या हडरणाकिे जसा डचिा । बघतो तशा प्रकारें; तत्परतेनें व 

पूणव समडचिा—। नें वाचक जर माझा; प्रस्तुतचा लेख नीट बघतील । तर त्यानंा ंकडवतेचें; पुष्कळसें ज्ञान 
खास होईल. [‘बाळकराम’ (गिकरी) कृत ‘कवींचा कारखाना’ या लेखामधील कडवता.] 

 
— लाडवला गुलाबी रंग, डकडत सुंदर अमुच्या बंग; ल्या प्रडत. शोभती कसे हे खाब, त्यावंरी वडेलही 

लोंब; तीं डकती. मोगरी चमेली कंुद, लाडवली चहंुकिे सुंद; राकृती. अंगणीं छानसा कंुज, वृदंावकन तुळशी 
मंज; ऱ्या अडत. गंुजतात गंुगंु भृगं, तो नाद तयाचंा गंुग; वी मडत. कडवतेंत जरी यडतभगं, जुळडवलें  यमक पडर 
चागं; लें  डकती. [ज. कृ. उपाध्ये याचंी कडवता, त्याचं्या ‘पोपटपचंी’ या सगं्रहातंील. मूळ कडवता ‘आनंद’ माडसकातं आली होती असें पक्कें  
आठवतें, परंतु वषव आठवत नाहीं.] 

 

— तुला पाहू; न विेाव;ू न मी जाइ ंसु;ं दरी तंू सौं; दयाची खा; ण आहेस कंु; दरदनी चु;ं बुडनया ंध; 
न्य करीं मज गे. [स. ना. ठोसरकृत ‘नाट्यकलारुकु्कठार, मात्रा पडहली–गुप्तमंजूष नाटकावरील टीका’ या पुस्तकातूंन.] 

 
पद्यरचनेंत हा यडतभगं टाळावा असें आहे, परंतु अनेक गीतें अथववाहक शब्दाचंीं व गायनास योग्य 

अशीं असूनडह त्यातं हा दोष असतो. त्याचें एक कारण हें कीं त्याचें गीतरचनाकार हे कडव नसून 
गायकवादक असतात. (पण नेहमींच तसें नाहीं हें खाडिलकराचं्या उदाहरणानें डदसतें; ते गायकवादकडह 
नव्हते व त्यासं कडव असें म्हणणें कडठणच—जरी त्यानंीं स्वतःलाच एकदा ंकडवकृष्ण म्हणडवलें  तरी). अशा 
डठकाणीं यडतभगं लपडवला जातो; स्वरनाद इष्ट असे ऱ्हस्वदीघव करून, त्याचें योग्य ते वणालंकार वापरून, 
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हवी तशी स्वरनादाचंी मुरि देऊन, ही लपडवण्याची डक्रया पुष्कळदा ंसफाईनें केलेली आढळते. बाप्पा मो, 
रया रे; तो हा डव, ठ्ठलऽबरवा, तो हा मा, धवऽबरवा; रूपबली नर शा, दुवल साचा; खेलत नं, दकुमार; सडख 
मो, हन मो, हडन िा, रीऽरी हीं उदाहरणें पहा. रूपबली या उदाहरणातं, रूपबलीनंतरच हवें तर क्षणमात्र 
दम भरून घेण्यासाठीं थाबंून नंतर नरशादुवल हें एका दमातंच, शा आडण दुवल यामंध्यें स्वरालंकार वापरून, 
म्हणावयाचें आहे. 
 

पण संगीतातं डकत्येकदा ं हा व्यवहार पाळीत नाहीत. यडतभगं टाळला तर नाहींच, उलट त्या 
स्थळीं गायक चक्क थाबंला आहे, यडतस्थान त्यानें स्पष्ट पुढें मािंलें  आहे व त्यातंच त्याला मौज वाटत आहे 
असें स्पष्ट डदसतें. तेथें अथवहाडन होणारच हें उघि आहे. याचीं उदाहरणें डकतीं म्हणून द्यावीं? मंदर बा. 
(बाजे रे), अब मनेै दे. (देखी री) झन्झन्झन्झन् पा. (पायल बाजे), गरवा म ैसन ला. (लागरी). कौन 
तऱ्हेसे तुम फें . (फें कत होरी). अरी, मोपे िार डदयो सारी रं. (रंगकी घगर), बोलरे पपी. (पपीयरा) हरदम 
मौला ते. (तेरो नाम). मुबारकबा. (मुबारकबाडदया)ं, ये बरजो मा. (माने नहीं), मालन ला. (लायी), येरी, 
मोहे जा. (जाने दे री). अनाहत आ. (आदनादका), आली, मैं जा. (जागी री), डपया गुणव.ं (गुणवतंा). 
अनाया खा, अनाया खा. अनाया खा. (खास ती समजा); इत्याडद. [हीं उदाहरणें अनुक्रमें अब्दुलकरीमखा,ं फैयाझ़खा,ं 
मास्तर कृष्णा, वझेबुवा, कृष्णापंडित, ओंकारनाथ, नारायणराव व्यास, केशरबाई व सवाई गंधवव याचंीं आहेत; ‘अनाया’ हा प्रकार डवनायकराव 
पटवधवनाचंा आहे.] 
 

आडण यडतभगं न कडरताडंह अथवहाडन अथवा अप्रासडंगकपणा हे दोष गायनातं उत्पन्न होतात. त्याचें 
जरा घृष्ट पण मनोरंजक उदाहरण प्रडतडष्ठत गायकाचंें असें : ऐन सुखाच्या समयीं भीडत, समयीं भीडत. 
समयीं भीडत; ऐनसुखाच्या समयीं भीडत; धरुडन कसें बसलें डस मना, धरुडन कसें बसलें डस; वडे्या मना 
तळमळसी. [डकलोस्कर मंिळीचे थोरथोर गायक ‘पिद्यामागें’ आपापसातं असले प्रकार करीत असे गणपतराव बोिस, कचतोपंत गुरव व दादा 
परचुरे या डतघानंींडह साडंगतलें .] 
 

येथें जीं उदाहरणें डदलीं तीं सवव तऱ्हेच्या गायकाचंीं आहेत. अमुक एक गुरुडशष्यपरंपरा या 
गायनातंील यडतभगंदोषापासून मुक्त आहे असें सागंता ंयेत नाहीं, अथात् हा सववत्र आढळणारा प्रकार आहे. 
मग प्रश्न असा उद्भवतो कीं, संगीतातं हा दोष मानावयाचा नाहींच काय? एकाद्या गायकाला एकादी भाषा 
येत नसेल, आपण जें गीत म्हणत आहोंत त्याचा अथव काय हें माहीत नसेल, तर त्यानें कोणताडह शब्द 
कोठेंडह तोडिला तर आपण त्याला फारसा दोष देणें उडचत नव्हे. तेंिेदे कारन मेंिेदे यारवा मीले या पंजाबी 
गीताचा अथव (तुझ्यासाठीं माझे डमत्र जमले आहेत) [राग हमीर, या चालीवर ‘डवमल अधर डनककट मोह हा पापी’ हें एकच 

प्याल्यातंील प्रडसद्ध गाणें आहे, व तें डव. सी. गुजवर यानंीं रडचलें  आहे. चाल सुदंराबाईंनीं डदली.] डकत्त्येक मराठी गायकासं माहीत 
नसतो, त्यानंीं मेंिेरे यार हा.ं एवढेंच म्हटलें  तर त्याचंा फारसा दोष नव्हे. परंतु भाषा येते, गीताचा अथवडह 
कळतो, आडण तरी असा प्रकार होतो, तेव्हा ंहें अज्ञानामुळें  चुकून झालें  असें नाहीं, मुद्दाम केलें  आहे असाच 
डनिय होतो. असें का ंहोतें? 
 

हा दोषच नव्हे असें माडनण्याकिे काहंींजणाचंा कल असतो, आडण त्याचंें मत मािंण्यासाठी ते असें 
डवधान कडरतात कीं संगीतातं शब्दाचंें काहंींच महत्त्व नाहीं, [हें मत पूवीं नारायणराव व्यास वगैरेंनीं माडंिलें  होतें] पण हें 
डवधान अडसद्धच राहतें. त्याला आधार काय, तर वर डदलेल्या प्रकारचीं मोठमोठ्या गायकाचं्या तोंिचीं 
गीतें; आडण त्या त्या गायकाबंद्दलच तर प्रश्न उपस्ट्स्थत झालेला आहे, प्रश्न कडवतेचा नाहींच. कडवतेंत शब्द 
आहेत, त्या शब्दानंा ंअथव आहे, तो अथव गायकास समजतो, तर मग गायक शब्दाचंी मोितोि का ंकडरतो; 
असा प्रश्न आहे. गायक शब्दाचंी मोितोि कडरतो म्हणून गायनातं शब्दाचंें महत्त्वच नाहीं हें उिरच नव्हे! 
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कोणी असें प्रडतपादन कडरतात कीं काव्यमय पद्यरचनेंत शब्दाथाचें महत्त्व अलबिा अडधक आहे व तेथें 
शब्दाचंी मोितोि खपणार नाहीं, परंतु अशी रचना फारशी गेय नव्हे. गाण्यासाठीं म्हणून जी कडवता केलेली 
असते, डतच्यातं काव्यगुण असा फारसा नसतो; आडण म्हणूनच डतला चीज म्हणतात, काहंीं एक 
गाण्याजोगी वस्तु म्हणून डतच्याकिे पाहतात. अशा कडवतेंत शब्दाथाचें महत्त्व फार कमी असतें व त्यामुळे 
गाण्यातं शब्दाचंी मोितोि चालते. [हें मत पूवीं गोकवदराव टेंब ेयानंीं मािंलें  होतें.] हें म्हणणें प्रथमदशवनीं योग्य वाटतें, 
पण प्रस्तुत लेखकास तें पटत नाही. आधीं ‘कमी महत्त्व’ म्हणजे शून्य महत्त्व नव्हे, आडण महत्त्व कमी म्हणून 
करा मोितोि, हें म्हणणें समथवनीय नव्हे. डशवाय प्रश्न असा कीं पद्य, कडवता, गाण्यासाठीं म्हणून केलेली 
कडवता, यामंध्यें भेदाभेद कोणत्या आधारावर करावा! गाण्यासाठीं म्हणून केलेल्या कडवतेंत शब्द थोिे 
असतात व इतर कडवतेंत शब्द अडधक असतात हेंडह म्हणणें खरें नव्हे. डकत्येक चटका लावणाऱ्या कडवता 
दोनचार ओळींच्या असतात. सहज सुचलेलीं उदाहरणें पहा : जरा जाऊं दे रे या नवख्या मधुप्यानंा, मग 
माझ्याच सुरानंीं घुमेल ही मधुशाला । सतेज काळे टपोर िोळे डदसावयाला गरीब भोळे; लबाडि आता ं
स्मरून त्याचंी, हुताशनीं मी अखंि पोळें ।. तुलसी, हाय गरीबकी कभी न खाली जाय; मरे ढोरके चामसे 
लोहा भस्म हो जाय ।. डशडशरतूवच्या पुनरागमें एकेक पान गळावया लागता ंमजडस, काय नाकळे, येत हें असें 
रिावया ं।. हमारी मौत, उनकी शादी होती है, खूनके पंजे उठतें हैं दीवारोंपर । [हीं उदाहरणें अनुक्रमें श्रीकृष्ण पोवळे, 
माधव ज्यूडलयन्, तुलसीदास, मढेकर, व गाडलबसाडहब याचंीं आहेत. ‘हमारी मौत’ हा शरे फार उंच दजाचा माडनतात पण आपणाकंिे तो प्रडसद्ध 
नाहीं. तो पैगंबर ईसा म्हणजे येश ूडक्रस्त यावर आहे. यहुदी लोकानंीं एक पाखंिी मेला, बरें झालें  म्हणून डक्रस्तान्ताच्या डदवशीं बळी डदले व बळींच्या 

रक्ताचे पंजे घराचं्या कभतींवर उत्सवडचह्न म्हणून उठडवले, ही दंतकथा त्यामागें आहे. (शादी म्हणजे सुखभोग मौजमजा.)] इत्याडद. (जाता ं
जाता ंएवढें सुचलें , डवचार केला असता तर आणखी डकतीतरी व याहून समपवक–उदाहरणाथव, दीवाने 
गाडलब, सुभाडषतरत्नभािंागारम्, इत्याडद पुस्तकातूंन— उदाहरणें देता ंआलीं असतीं). या कडवता आहेत, 
गाण्यासाठीं म्हणून केलेल्या नाहींत. उलट डकत्येक धु्रपदें आठ ककवा अडधक चरणाचंीं आहेत; डकत्येक बिे 
ख्याल आठ आठ ओळींचे आहेत; लावण्या गायनासाठींच केलेल्या असतात त्याडह दीघव असतात तेव्हा ंशब्द 
डकती हें पाहण्यातं काहंीं अथव नाहीं. डशवाय, वरील कडवता गाता ंयेत नाहींत असें कोठें आहे? काव्यगायन, 
गझ्लगायन, वगैरे गायनें अथवा स्त्रीगीतें, पाळण्याचीं गीतें–गुजराती हालरिा— लग्नातं म्हणावयाचीं 
गीतें, अलीकिचें गीतरामायण. वगैरे कडवता गेय नव्हेत काय? त्यातं काव्यगुण नाहीं काय? व त्याचंें 
उत्कृष्ट असें गायन होत नाहीं काय? आडण काव्यगुण, काव्य, म्हणजे तरी नेमकें  काय? मराठींतील एका 
नामवतं पंडितकडवच्या प्रस्फुरदंधरदलप्रभ ुबलभद्र म्हणे खरेंडच सागंा रे । ककवा नतावनधृताव्रतज्वलन तंूडच 
बाधा वनीं । पदप्रणतसकंटीं प्रजव तंूडच बा धावं नी । यातं काव्यगुण कोणता? आडण कोणा डननावंी गायकानें 
केवळ गाण्यासाठीं म्हणून रडचलेल्या गीतातं, ढगाचं्या गिगिाटाबद्दल ‘हनूमंत ॐकार जपत है’ असें केलें  
आहे त्यातं काव्यगुण नव्हे काय? 
 

यातूंन पळवाट म्हणून कोणी भावगीत हा शब्द पुढें कडरतात. त्याचं्या मतें, भावगीत म्हणजे अशी 
कडवता कीं जी गाण्यास योग्य आहे आडण डशवाय डजच्यातं काव्यगुणडह असल्यामुळें  शब्दाचंें महत्त्वडह आहे; 
परंतु काव्यास प्राधान्य असल्यामुळें डतच्यामध्यें संगीताचा जो मुख्य भाग, स्वरताल याचंा खेळ, तो करण्यास 
वावं नाहीं. [प्रस्तुत लेखकाच्या आठवणीनुसार भावगीत हा शब्द आधीं नव्हता. वषव आठवत नाहीं, परंतु एच्एम्व्ही कंपनीनें पेंढारकर याचंी एक 
तबकिी काडढली डतच्या एका बाजूला गिकऱ्याचंें ‘राजहंस माझा डनजला’ व दुसऱ्या बाजूस ‘गेला अडभमन्य’ू हें (पुण्यप्रभाव नाटकातं योडजलेलें) 
जुनें गीत होतें. दोन्ही गाणीं छानच जमलीं होतीं. एच्एम्व्हीनें ‘राजहंस’ ही कडवता ‘भावगीत’ म्हणून पुरस्काडरली. मात्र ‘अडभमन्य’ू याला भावगीत 
म्हटलें  नाहीं, कां कोणास ठाऊक. तेथें ‘भावगीत’ शब्द प्रथम आला. आधीं वीणाकाव्य, वैडणक वगैरे शब्दप्रयत्न झाले, तें सवव इंग्रजी ‘डलडरक्’ या 
शब्दाचें अनुकरण होतें. यशवतं, डगरीश, सोपानदेव चौधरी, मायदेव, ताबं ेवगैरे कडव आपल्या कडवता गात, पण त्यासं ‘काव्यगायन’च म्हणत. 
 

लेखकाच्या मतें अलीकिची पडहली उिम भावगीतगाडयका सुदंराबाई व नंतरची ज्योत्स्ना भोळे, सुमारे ३१–३२ सालची. तो जमाना 
गेला. हल्लींचा वाईट आहे असें नव्हे, पण सुदंराबाई व भोळे याचंा नूरथाटच वेगळा, उिम कडवता डनविून ती अथवभाव व्यक्त होईल अशाच प्रकारचे 
थोिके पण डनविक अलंकार चढवनू, फार गळा न डफरडवतां म्हणजे थोिक्या स्वरक्षेत्रातं उठावदारपणें म्हणणें हा प्रकार आता ंनष्ट होईलसें वाटतें. 



 अनुक्रमणिका 

हल्लीं पूणव सप्तक शक्य डततक्या आधींच आक्रडमणें, आडण स्वराचें बरेच चढउतार करणें यावंर भावगीताचं्या चाली लाडवलेल्या आढळतात. 

शब्दोच्चारडह नाटकी असतात.] म्हणजे या प्रडतपादकाचं्या मतें, शब्दप्रधान काव्य–कडवता जी गाण्यास योग्य नव्हे 
अशी; शब्दप्रधान कडवता जी गाता ं येते व गावी, परंतु डजच्या गायनाचा डवस्तार योग्य नव्हे अशी; आडण 
स्वरतालप्रधान कडवता जी डवस्तारानें गाण्यास योग्य आहे आडण डजच्यातं शब्दाथाचें महत्त्व कमी अशी; असे 
कडवतेचे तीन प्रकार होतात. [हें वगीकरण अथात्  स्थूलमानानेंच घ्यावें हें उिम. येथें फार तकव डवचार लढडवला तर नाना शकंा उपस्ट्स्थत 
होतात व त्याचंीं उिरें न डमळाल्यामुळें, हा सवव वृथा खटाटोप आहे असाच डनष्कषव काढावा लागतो. यातं मुख्य मुद्दा,ं लेखकाच्या मतें, असा आहे कीं 
जी गेय कडवता, मग तें ‘खानदानी धु्रपद’ असो अथवा मोरोपंतकृत ‘रसने, न राघवाच्या थोिी यशातं गोिी’ असें सपक गझ्ल् असो, ती गातागंाताचं 
डनमाण होते. ज्या कडवला गायनवादनाचा, त्यातंील स्वरलयाचंा, नकळत अथवा कळत कसाडह पण उमज आहे, त्याची कडवता गेयच होते, 
खटकत नाहीं. देवल, शुक्ल, माधवराव जोशी, टेंब,े ना. सी. फिके, इत्याडद नाटककाराचंीं बहुतेक सवव पद्यें अगदीं प्रासाडदक गायनशास्त्रडवशुद्ध 
आडण डशवाय काव्यगुणखडचत आहेत. हे सवव उिम गायन जाणणारे होते. ना. द. ताबंे यानंीं मराठींत कडवता केली (चीजा केल्या) ती उिम झाली, 
कारण ते स्वतः सगंीतशास्त्री होते, पण न कच. केळकराचं्या मराठी ‘डचजा’ हास्यास्पद ठरल्या. भा. रा. ताबंे, मायदेव, पटवधवन, चौधरी. बोरकर, 
मािगूळकर, वसतं बापट याचं्या कडवता चागंल्या आहेत व त्या गेय आहेत, कारण हे गाणें जाणतात व म्हणून कडवता व चाल एकत्रच जन्म घेते. 
आता ंउिम गायकवादकाला जर काव्यस्पशवच कमी झालेला असेल तर तो जेवढी ‘भाषा’ येते तेवढ्यातंच डनवाह करणार हें उघि आहे; म्हणून 
‘कौन गत भयी,’ ‘आददाता अंत दयावंत,’ ‘शुभकर चंद्रवदनी,’ ‘देखीरी आज नवनागरी,’ ‘मधुवा भर ला दे’ अशा चीजा, गाण्यास उिम, कडवता 
चागंली पण फार श्रेष्ठ नव्हे अशी, अशा तऱ्हेच्या झाल्या असाव्या. आजकाल काहंीं गायकानंीं काहंीं ‘चीजा’ बाडंधल्या आहेत त्यापंैकीं डकत्येक या 
प्रकारच्या आहेत. डकत्येक परंपरागत ‘चीजा’ हीं छोटीं, बऱ्यापैकीं भावगीतेंच आहेत, व तीं बहुतेकासं येत असतात; पण एकाच रागातंील ‘दरबारकी 
सूरत,’ ‘ऐसो करीम रहीम,’ ‘इनमें कौन राडधकारानी,’ ‘नैनसो नैन डमला’ ‘घूंगटका पट खोल,’ हीं अशीं भावगीतें बाजूला सारून त्याच रागातंील 
‘वाहवा, काय उिम लग्नसमारंभ-उल्हास झाला! असेच लाखों–क्रोिों होवोत! दयाळू दाता–परमेश्वराचा तुला आशीवाद असो’ (मुबारकबाडदया)ं 
असलें  भकु्कि डभक्षकुी पद्यच गाण्यासाठीं डनवडिलें  जातें, त्यामुळें रडसकाचंा ‘चीजा’ंबद्दल काहंीं वेगळाच समज होतो व होणारच. वगीकरण आपण 
आपल्या सोईनुसार, आपल्या मतासंाठीं, कडरतों; अन्यथा शब्द–अथव–स्वर–वणव–लय–ताल–काव्यगुण हें एकजीवच आहे, इंद्रधनुष्य आहे. कोठें 
काहंी काहंीं अडधकउणें, एवढेंच.] 
 

यापेक्षा ंअडधक डचडकत्सा येथें करणें अप्रस्तुत होईल. पण जे डवचार वर उद्धृत केले त्यातं आपण 
नेडत, नेडत करीत डवस्तार या मुद्याकिे आलों. [हा ‘डवस्तारा’चा मुद्दा सस्ट्न्मत्र वामनराव देशपािें याचंा आहे व सगंीतकलाडवहार 
माडसकाच्या एडप्रल १९६३ च्या अंकातं ‘स्वर आडण शब्द’ या लेखातं त्यानंीं तो माडंिला आहे. वर उल्लेडखलेल्या व्यास, टेंब ेइत्याडदकाचं्या मतातंील 
उणीवा दूर करून त्यानंीं डचडकत्सापूववक असा हा लेख डलडहला आहे. चीजेची मूळ बैठक शब्दानुरोधीच असते, पण डवस्तार कडरतानंा स्वरलय हेच 
प्रमुख होतात व शब्द गौण होतात असा हा मुद्दा आहे व तो पटण्यासारखाच आहे. मतभेद होतो तो काहीं तपशीलाबद्दल. डवस्तारातं ‘स्वरानंीं शब्द 
खाऊनच टाकले पाडहजेत’ ही चकारी भडूमका ते घेतात ती ऐकास्ट्न्तक वाटते. शब्दोच्चार व अथव कायम ठेऊनडह स्वरडवस्तार कडरता ंयेतो ककवा कसें 
आडण येत असल्यास का ंकरंू नये, हा डवचार त्यातं नाहीं. खरें पाहता ंहें मळू चीजेच्या रचनेवर (व ती डनवडिण्यावर) अवलंबून आहे; शब्दाची 
मोितोि अनथवकारी होईल असा डवस्तार टाडळता ंयेईलडह. दुसरा आडण महत्त्वाचा मुद्दा असा कीं, डवस्तार केलाचं पाडहजे काय? देशपािें याचं्या 
मतें हा डवस्तार हेंच आपल्या रागदारी–ख्यालगायनाचें वैडशष्ट्य आहे, हें ख्यालगायनच सववश्रेष्ठ असें गेलीं दोनएकशें वषें माडनलें  गेलें  आहे, व 
म्हणून डवस्तार हा अवश्य आहे. प्रस्तुत लेखकाला हें पूणवपणें पटत नाहीं. अस्ताईअंतऱ्यातंच सवव आहे असें गुरुजन एकमुखानें सागंतात त्याशीं हें 
जुळत नाहीं, आडण ख्यालाइतकें च महत्त्व धु्रपद–चतुरंग–तराना–टप्पा–ठुमरी–गझ्ल–भजन–लावणी इत्यादींस आहे असें त्याला वाटतें. 
पूववकालीं जाडत, कपाल, कंबल, नानाप्रबंध, अडनबद्ध गान, हे सवव मागवराग व देशीराग याचं्या आश्रयानें गाइले जात, एकाचा जमाना सपंला असें 
नव्हतें, आडण यामंध्यें अमुक एक प्रकारच श्रेष्ठ, अथवा अमुक एक गीडत–रीडतच श्रेष्ठ असें मानीत नसत, याचा पुरावा काहंीं नाट्यशास्त्रातं व बराचसा 
रत्नाकराच्या २, ३, ४ या अध्यायातं आहे. हल्लींडह तीच प्रथा प्रत्यक्षातं आहे असें लेखकास वाटतें उदाहरणाथव, पंजाब, उिरप्रदेश इत्यादींकिे 
ख्यालगायनास महत्त्व नाहीं, ठुमरी, गझ्ल,् भजन इत्यादींसच आहे; आडण सामान्यतः ‘गाना’ व ‘पक्का गाना’ एवढाच भेद केला जातो, हें प्रडसद्धच 

आहे. लेखकाच्या लहानपणीं ‘बैठकीचें गाणें, ‘रागदारीचें गाणें’ असेंच शब्द अडधक वापरातं होते; ‘शास्त्रीय’ वगैरे नव्हते.] गीतप्रबधंडवचार 
आडण गीतगायनडववके हीं डनयोडजत पुस्तकें  कडरण्याचा जर पुढेंमागें योग आला तर त्यातं या मुद्याचंा 
परामशव येईलच. 
 

आता,ं गायनातंील जे दाखले डदले त्याचंा वताव पाडहला तर असें सापंितें कीं मूळ कडवनें अथवपूणव 
असेच शब्द वापडरले, त्यातंील स्वरलय आडण अथव हे दोन्ही काहंीं कारणानंीं गायकास आविले म्हणून 
त्यानें ती कडवता गाण्यासाठीं डनवडिली. ती मूळ कडवता म्हणून आपल्या गायनाच्या डवस्ताराचा पाया जेव्हा ं
गायक रचीत असतो तेव्हा ंसहसा यडतभग प्रामुख्यानें डमरडवला जात नाहीं. उदाहरणाथव, मंदर बाजेरे, अब 
मनेै देखी री वगैरे समग्रच म्हटलें  जातें. परंतु एकदा ंहा पाया रडचला गेला, डवस्तार सुरंू झाला, कीं मग हा 
यडतभगं जाणूनबजूुन केला जातो. म्हणजे ‘बोल उपजे’ मध्यें, ‘खानेपुरी’ मध्यें, यडतभगं सहसा नसतो; पण 
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बोलतान, तानतनाईत व तानडफरत [या शब्दाचं्या व्याख्याकल्पना सहसा स्पष्ट डदलेल्या आढळत नाहींत व त्यामुळें सामान्य रडसक, 
‘क्लासा’ंमधील डवद्याथी वगैरेंचा घोंटाळा होतो, आडण ‘रसग्रहणात्मक लडलतलेख’ डलडहणाऱ्याकंिून काहंीं चुका होतात. म्हणून पुढील वणवन 
यथामडत व यथाशक्य कडरतों: 
 

‘तान’ हा सामान्य पाडरभाडषक शब्द. तानेची हल्लींची व्याख्या म्हणजे अनेक स्वराचंी लयानुसारी गुंफण. प्राचीनकालीं एका स्वराचीडह 
तान असू ंशके, १८७४ मध्यें डलडहलेल्या समाये - इशारत या पुस्तकातं तान जास्तींत जास्त चार स्वराचंी डदली आहे. पण येथें आपणासं फक्त 
आजचा प्रघात पहावयाचा आहे; अथात् प्राचीन गं्रथातंील वचनें उद्धृत करण्यातं काहंीं हासंील नाहीं, आडण अवाचीन डलडखत असें काहंीं नाहीं. 
हल्लीं अमुक इतक्या स्वराचंीच ती तान असा कायदा नाहीं, पण एक दोन तीन स्वराचंी ती तान समजत नाहींत. 
 

एका स्वरनादाचा केवळ क्षडणक पण स्पष्ट स्पशव करून दुसऱ्यावर गेलें  कीं तो ‘कण’ अथवा ‘खटका’ स्पशव स्पष्ट नसेल तेव्हा ंश्रुडतस्पशव. 
 

एका स्वरावर जरा स्ट्स्थर होऊन एकदम झपाट्यानें मधले सवव स्वरनाद आक्रमण करून दुसऱ्या स्वरनादावर स्ट्स्थर झालें  तर ती 
‘घसीट’. 
 

त्या त्या गीतातं जे जे स्वरनाद उपयुक्त, त्याचंें दशवन घेत, म्हणजे त्या त्या स्थळीं आक्रमणाची गडत मंदावनू, पण अखंि त्वरेनेंच, एका 
स्वरावरून दुसऱ्यावर गेलें  तर ती ‘मींि’. 
 

लक्ष स्वराच्या मागचे (खालचे) एक, दोन, तीन, चार ककवा पाचं स्वर झपाट्यानें आरोही क्रमानें सुटे सुटे घेऊन, पुढचे (वरचे) डततकेच 
स्वर अवरोही क्रमानें घेऊन, मूळ स्वरावर येणें ही एक, दोन, तीन, चार ककवा ‘पाचं स्वराचंी ‘मुरकी’. 
 

मुरकीमध्यें, खालच्या वरच्या स्वराचंी सखं्या समान नसून तीमध्यें बराच फरक असेल तर ती ‘हरकत’. 
 

घसीट, मुरकी व हरकत याचें पोटप्रकार अनुक्रमें सूत, झमझमा व फंदा. एका स्वरावर लक्ष कें डद्रत करून तो न तुटता ंकमींतकमी 
दोनदा खालींवर हलडवला कीं तें ‘आंदोलन’ ककवा ‘िोल’. यामध्यें स्वराची ‘जात’ – जसें, कोमल गाधंार-बदलावयाची नाहीं. जात बदलली–
जसें, कोमल गाधंार ते तीव्र गाधंार, अथवा कोमल मध्यम – कोमल गाधंार ते तीव्र ऋषभ अथवा षड्ज – पुन्हा ंकोमल गाधंार, तर तो ‘बेहलावा’. 
 

आंदोलनाचा आंवाकंा फार लहान व जलद असल्यास तो ‘कंप’. 
 

बेहलाव्याचे स्वर तुटक, सुटे दाखडवले आडण दु्रतलयातं त्याचंी अनेकवार आवृडि केली तर तो ‘झाला’. सामान्यतः ‘झाल्या’ंत चार स्वर 
येतात, व आवृडिमध्यें ते ४, ८ ककवा १६ वेळा ंयेतात. 
 

एकाच आवृडिचा झाला ती ‘डगटकिी’. 
 

एकाच स्वरावर लयागंानें व आवाज लहानमोठा करीत ‘झाल्या’प्रमाणें नाद काढला कीं तो ‘ललकार’ अथवा ‘पुकार’. 
 

हंुकार देत दमानें स्वरास्वरावर चढणें–उतरणें हें खरें पाहता ं ‘हंुकारगमक’, हल्लींच्या भाषेंत गमक. गमकातं सूक्ष्म मींि असते व ती 
डनकटच्या स्वरातंील असल्यामुळें  झाकंली जाते. 
 

हे सवव स्वरवणालंकार आहेत आडण पूवींपासून चालत आलेले आहेत, फक्त नांवाचंा फरक झाला आहे. व्याख्यादृष्ट्या ंया सवव तानाच, 
पण त्यानंा ताना म्हणत नाहींत. असें आहे तरी हल्लीं तानेची वेगळी अशी डनडित व्याख्या नाहीं. कण, मींि, घसीट इत्यादींमध्यें स्वराचा चढउतार 
अमुक लयागंाचा हें स्पष्ट सागंणें कडठण म्हणून ते प्रकार बाजूस ठेडवले तरीडह इतर प्रकार हे अलंकार केव्हा ंम्हणावयाचे व तान केव्हा,ं याचा डनडित 
स्पष्ट डनयम नाहीं. सामान्यतः तो प्रकार लाबंला कीं ‘तान झाली’ असें म्हणतात. अथात् घसीटीची तान, मींिेची तान, मुरकीची तान, बेहलाव्याची 
तान, हे शब्दप्रयोग होतातच. 
 

‘आलाप’ म्हणजे दु्रत नव्हे अशा लयातं घेतलेली छोटी तान. पण छोटी म्हणजे केवढी हें सागंता ंयेत नाहीं. तसेंच तान जास्तींत जास्त 
लाबं म्हणजे एकूण डकती मात्राकालाची, याचाडह काहंीं डनयम नाहीं. (नोम्, तोम्, तन, तरन, तनौं, रीम् वगैरे वणोच्चार केले तरच तो आलाप अशी 
काहंींजणाचंी समजूत असते ती बरोबर नाहीं. त्याचप्रमाणें धु्रपदातं असे वणोच्चार आधीं केलेच पाडहजेत अशी समजूतडह बरोबर नाहीं, धु्रपद एकदम 
गीत म्हणण्यास सुरुवात करूनडह होतें). 
 

गीतामधील शब्द तानडक्रयेंत वापरून, लयागं स्पष्ट दाखवनू, घेतलेली तान ती ‘बोलतान’; शब्दातंील वणोच्चारामुंळें तालयोजना स्पष्ट 
होते, हा बोलतानेचा एक गुण. 
 

‘कूटताना’ म्हणजे अमुक इतक्या स्वराचं्या वेगवेगळ्या समान लयाच्या जोिणीचे मूलभतू प्रकार; त्यातूंन इतर ताना पडरणत होतात. 
कूट हा प्राचीन शब्द आहे, त्याचा अथव उच्चस्थान, अंतःस्थान, ममवस्थान. अशा ताना ४९ (उनंचास) आहेत असें माडनतात. एकूण ताना एकोणपन्नास 
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कोडट आहेत असें कोणी सागंतात तें चकुीचें आहे, कूट म्हणजे कोडट नव्हे. “नादगि सुघि गि बाकंोडह डकल्लो, ऊनंचास कूटतान कंगूरा खाई” 
असें एक तानसेनाच्या नावंाचें धु्रपद आहे. (सुघि म्हणजे सुघट, चागंला मजबतू, प्रमाणशीर. बाकंो म्हणजे वेगळा, उठून डदसणारा, वैडशष्ट्यपूणव.) 
या धु्रपदातं “उनंचास कूटतान” असे शब्द आहेत त्याचंा कोणी ‘उनंचास कोडटतान’ असा उच्चार कडरतात, त्यामुळें ही समजूत आली. 
 

शब्द ककवा स्वरवणव बाजूस ठेवनू केवळ अकार–ओकाराडदकाचं्या साहाय्यानें केलेली तानडक्रया ती ‘तानतनाईत’. तानेमागून तान घेणें 
ही ‘तानडफरत’. 
 

उचक, डहचक, उड्डान, उलझाव, उठान, उछल, फें क, फुलझिी, डफरकी (‘डफक्रा’ नव्हे!), फलागं, झूला, झपकझपट, पालकी, 
दरबार, झटका, जोि, चक्करदार (‘चक्रधार’ नव्हे!), चुनाचुनी, छलागं, छूट, दमदार, दानेदार, सपाट, तलवारकाट, चलावघुमाव, िावपेंच, 
डबजली, बादल, बकरी, अकार, नक्की, मठ्ठी, दूनी, मुखबंदी इत्याडद तानाचें प्रकार माडनतात. ते सवव, तानेमधील स्वरलयगुंफणीनें जो पडरणाम 
व्हावा त्यावरून, उपमेनें, समजले गेले आहेत. त्यातं शास्त्रीय तत्त्वडनयम असा काहंीं नाहीं. 
 

तत्त्वडनयम एवढाच कीं तानेंतडह लयागं डदसावें. बेलयपणा हा महान् दोष माडनलेला आहे. 
 

वरील वणवनातं मतभेद–पाठभेद आहेत ते डवशषे महत्त्वाचे नाहींत. लेखकाची माडहती त्यानें डदली. पडरभाषेबद्दल फारसा घोंटाळा मनातं 

नसावा हा हेतु. कारण स्पष्ट व्याख्या कोठें उपलब्धच नाहींत.] यामंध्यें यडतभगं दाखडवला जातो. 
 

बोलतान, तानतनाईत व तानडफरत हीं प्रामुख्यानें स्वरालंकारपूणव असणारच, पण तालाघातडह 
तेथें असतात. यडतभगं जेथें होतो तें एक प्रमुख तालाघाताचें स्थान असतें हें आपण पाडहलेंच. डवस्तार 
कडरताकंडरता ंकधीं स्वरालंकार तालाघाताचं्या कोंदणातं बसवनू मािंणें तर कवीं तालाघात–वणव स्वराचं्या 
कोंदणातं बसवनू पुढें करणें ही डक्रया चालंू असते. गायक जेव्हा ं यडतभगं कडरतो, तेव्हा ं तो तेथील 
तालाघात–वणव प्रामुख्यानें दाखवनू देतो. तेथें आघात आडण त्यापुढची स्तब्धता हें लयमान त्याच्यासमोर 
उडद्दष्ट म्हणून असतें. तेथें इतर सव ंगोष्टींस गौणत्व येतें आडण आघातवणव, आघाताचा क्षण, हाच प्रबल, 
प्रमुख ठरतो. 
 

म्हणजे ‘मंदर बा’, ‘झन झन झन झन पा’ इत्यादींमध्यें, बा पा, या डठकाणीं जी टाळी वाजावयाची, 
तबल्याचा ‘धा’ जो (बहुधा ंजोरानें) वाजावयाचा, त्याकिेच केवळ अवधान डदलें  जातें. आता ंहें योग्य कीं 
अयोग्य याचा डवचार तूतव कतवव्य नाहीं, पण त्याचा पडरणाम काय झालेला आहे तो लक्षातं घ्यावा. 
 

बहुसंख्य श्रोत्यानंा ंश्रवण हें डप्रय असतें, त्या श्रवणाच्या व्याकरणाच्या खटपटींत ते पित नाहींत, व 
त्यानंा त्याची गरजडह नसते. जे संगीत डशकलेले श्रोते आहेत, त्यापंैकीं परंपरेनें रीतसर डशकलेले श्रोते 
फारच कमी, व त्याचंी संख्या झपाट्यानें कमी होत आहे. बहुतेकाचंें डशक्षण एकतर ‘ऐकून ऐकून’, स्वतःचेच 
आिाखे बाधूंन झालेलें  असतें, अथवा एकाद्या ‘क्लासा’ंत अथवा एकाद्या डवद्यालयानें तयार केलेल्या 
‘गायनमास्तरा’किे झालेलें  असतें. तशा डशक्षणाचें आधारभतू शास्त्र म्हणून जें आजकाल प्रमुख आहे, त्यातं 
स्वरगत लयभाग व तालगत लयभाग हे एकच आहेत हा अत्यंत महत्त्वाचा, मूलभतू असा डसद्धातंच, 
दुदैवानें स्पष्ट असा पुढें मािंलेला नाहीं. स्वरभाग वगेळा डशकडवला जातो व तालभाग वगेळा. पुन्हा,ं 
तालभाग हाडह तबल्याच्या आघातवणांच्या आधारानेंच डशकडवला जातो, केवळ हाताचं्या डनःशब्द 
हालचाली करून नव्हे. त्यामुळें  अशा श्रोत्याचं्या मनातं तेते आघात घुमत असतात. ‘डपयाके डमलनकी आस’ 
[याचा राग कोणी जोडगया ठेडवतात, कोणी जोडगया–आसावरी तर कोणी कालंगिा. या गाण्याचा वताव डनकृष्ट दजाचा झाला असें सहसा होत 
नाहीं, गायक कसाडह असो. अब्दुलकरीमखाचंी तबकिी प्रडसद्धच आहे; पण तुलनेसाठीं सुदंराबाईंची त्याच चालीची ‘डपया रहे परदेस’ ही तबकिी 
अवश्य ऐकावी. ‘ठसक्या’नें उच्चार करून, तबल्याचे वणव स्पष्ट उमटवू ंदेऊन, ताना कमींतकमी ठेवनू, आडण तरीडह आघाताचं्या आहारीं न जाता,ं 

शब्दावंर अत्याचार न कडरता,ं वताव डकती उिम होऊं शकतो हें बाईंच्या गाण्यामध्यें डदसेल.] अशासारख्या आतव गीतातंडह डप 
(अथवा या), डम (अथवा ल), आडण मुख्य म्हणजे ‘आ’ यावंर आघात आहेत हें त्यानंा ंसतत जाणवत 
असतें: हें गाणें सुरंू झालें  कीं त्या ‘आ’ किे त्याचंें लक्ष असतें, तो ‘आ’ उमटताक्षणीं मान डहसिणें, मािंीवर 
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थाप मारणें, टाळी अथवा चटुकी वाजडवणें, अशा डक्रया केल्याडवना त्यासं राहवत नाहीं; तबलजीडह त्या 
क्षणीं आपलें  भािंें जोरातं थापडटतो; आडण आपण मोठे कोंवळे-कोंवळे स्वर सुबकतेनें शब्दोच्चारातं गंुफून 
ठेडवले याचा डवसर गायकासडह पितो आडण तोडह त्या ‘आ’ च्या अटकावातं पितो. मोठमोठे गायक 
कडरतात तें हेंच! 
 

आघातडक्रया, आडण आघाताचा क्षण, हेंच प्रमुख होतें. असें आघातावंर लक्ष कें डद्रत करण्याची संवय 
लागल्यामुळें  सामान्य रडसकाचंी लयतालाची कल्पनाच डवकृत होऊं लागली आहे! लय आडण ताल म्हणजे 
कालखंिाचंी माडलका हें डवसरलें  जाऊं लागलें  आहे, आडण लयताल म्हणजे अमुक इतके आघात असेंच 
माडनलें  जाऊं लागलें  आहे. [कोणत्याडह साववजडनक अथवा अधवसाववजडनक जलशास जावें तो हा प्रकार हल्लीं डदसतो. काहंीं थोिे 
जाणकार सोिले तर बाकी बहुसखं्य कनरडसये (म्हणजे कानानंीं रस घेणारे) श्रोते, तबल्याचे धा, धीन् इत्याडद आवाज म्हणजे क्षडणकध्वडन हे 
मात्राच मानून ऐकत असतात, आडण बहुतेकाचंें लक्ष गायकवादकाच्या इतर कसबापेक्षा,ं त्यानें दाखडवलेले आघातवणव हे या धा, धीन् शीं कसे 
जुळतात ककवा त्यानंा हुलकावण्या देतात, याकिेच अडधक असतें; आडण ‘सम’ नावंाचा जो एक प्रमुख क्षण असतो त्यावर गायक–वादक आडण 
तबलजी हे दोघे ‘एकसाथ आदळतात’ कसे व केव्हां, याकिे त्याचें पंचप्राण लागलेले असतात. हे लोक काहंीं अिाणी नव्हेत, पण त्याचंी समजूतच 
काहंीं वेगळ्या डदशनेें झालेली अथवा कोणी करून डदलेली असते; त्याचं्याकिे दोष नाहीं. यासबंंधीं एक प्रत्यक्ष अनुभव डलहावासा वाटतो. काहंीं 
वषांपूवीं एका चचासत्रातं प्रस्तुत लेखकानें काहंीं स्वरतालाचंीं अंगें उलगिून दाखडवलीं, त्यावेळीं त्याला एका गृहस्थानंीं डवचाडरलें  कीं ‘धा धीं धीं धा 
हे आवाज महत्त्वाचे नसून त्यामंधील काळाचा डवचारच मुख्य, असें तुम्हासं म्हणावयाचें आहे काय?’ ‘होय, व त्यातंच लयभागाचा अथव डमळणार’ 
असें उिर लेखकानें डदल्यावर ते बराच वेळ डवचार करीत राडहले व मग म्हणाले, ‘आता ंतुमचें म्हणणें मला पटतें; कारण काहंीं मडहन्यामंागें आम्हीं 
डथरकवाचंा कायवक्रम केला व त्यातं त्यासं आमच्यापरी योग्य ती वाहवा डदली, तरी ते म्हणाले कीं तुम्हीं लोक माझें धाधींधींधा ऐकता,ं पण त्यामध्यें 
मी काय करामत करून राडहलों आहे हें ध्यानातं घेत नाहीं.’ ते गृहस्थ डवद्वान्, चौकस असून त्याचंा गायनवादनाचा स्वतःचा व्यासगं आहे, पोटभर 
गाणेंबजावणें त्यानंीं ऐडकलें  आहे, पुणें येथील सुडशडक्षत वतुवळातं, गायनवादनाचे एक रडसक जाणकार म्हणून त्यानंा ंयोग्य असाच मान आहे, व 
कमीतकमी तीसपस्तीस वषें तरी ते एक डचडकत्सक शलैीदार व जाणकार रडसक सगंीतसमीक्षक म्हणून मराठी वाचकासंमोर आहेत; उिम 
ससं्कृतज्ञ म्हणून त्यानंीं सगंीतगं्रथडह वाडचलेले असणार. अशाचंी जर ही अवस्था, तर सामान्य रडसकाचें काय होत असेल? 
 

काहंींजणासं ‘मधले ‘धा’ नको असतात; असे रडसक दुसऱ्याच एका गायनपद्धडतवर लट्टू असतात, आडण ती पद्धडत हल्लीं फार वाढीस 
लागली आहे. डतचें वैडशष्ट्य म्हणजे अथाशीं पूणव डवसगंत अशी पण खूप मोठ्या स्वरक्षेत्राची चाल, ककवा शब्दाचा अथव अस्पष्ट ककबहुना नष्ट होईल 
अशी दीघव तानडक्रया, शब्दातंील स्वाभाडवक लय आडण प्रत्यक्ष तानयुक्त गायनातंील लय यातं डवसगंडत,––म्हणजे लयागंच डवसरणें अथवा 
लयागंावर प्रभतु्व असूनडह लयागं छपवनू दाबून टाडकणें, पण अडतदु्रत मािंणी ककवा उंच पोहोंचणारा स्वरनाद अथवा अडतचपल गळ्याची करामत 
प्रदर्मशत करणें, अथवा गायनाव्यडतडरक्त इतर गोष्टी म्हणजे हंुदके, कककाळ्या, सुस्कारे, गजवना; अथवा नानाडवध अनेक वाद्याचं्या नादाचंी साथ; 
यावंर भर देणें, इत्याडद. यातंडह काहंीं िावेंउजवें आहे, काहंींचें गायनवादन चागंलें  आहे, पण श्रोत्याचंी लयकल्पना त्यामुळें पार डवकृत होते हा 
पडरणाम बरा नव्हे. कारण लयागंें समजलीं नाहींत तर गाणेंबजावणें काय समजलें? आडण ‘समजणें’ जरी दूर ठेडवलें , तरी ज्यामध्यें सयंम, 
प्रमाणबद्धता आडण सहज–डवकासयुक्त बाधंणी नाहीं, अशा प्रकाराचंें आकषवण हें डटकाऊ ठरणार कीं क्षडणक मोडहनीरूप?] 
 

नदीवर पूल असतो तो पलीकिे जाण्याकडरता,ं नदी ओलाडंिण्याकडरता.ं त्यावरील रस्ता 
महत्त्वाचा. रस्ता बनण्यासाठीं खालीं कमानी लागतात; रस्ता पूणव बनण्याआधीं केवळ कमानींच्या 
आधारानेंडह पैलतीर गाडंठता ं येईल, कारण प्रत्येक कमान ही काहंीं अंतरापयंत आपणासं नेऊन दुसऱ्या 
कमानीच्या हवालीं करील. कमानींखालीं खाबं हवतेच, आधार म्हणून खाबंाचंें महत्त्व आहेच. पण केवळ 
खाबंाचं्या साहाय्यानें, कमानी नसतानंा, (वर रस्ता तर राहोच), पैलतीर गाडंठणें शक्य नाहीं. पुलाचें वणवन 
शभंर फूट लाबंीचा हें होईल, अथवा एकेक कमान पंचवीस फुटाचंी अशा चार कमानी हेंडह होईल, ककवा 
कमानींसाठीं पाचं खाबं पंचवीसपंचवीस फुटाचं्या अंतरावर हेंडह होईल; पण डतसऱ्या प्रकारच्या वणवनातं 
कमानींचा व खाबंामंधील अंतराचंा उल्लेख केला नाहीं, नुसतें पाच खाबाचंा पूल म्हटलें , तर पुलाची काय 
कल्पना येणार? लयातं दोन तालाघाताचं्या मधील अवकाशकाल हेंच उडद्दष्ट होय, आघात हें नव्हे. हा 
डसद्धान्तच दृडष्टआि होऊं लागलें  आहे. 
 

गायक करीत असलेला यडतभगं कोणत्या बुडद्धनें कडरतात, आडण त्याचंें कृत्य योग्य असो या 
अयोग्य, त्याचे पडरणाम काय होतात, हें दाखडवलें , त्यामुळें  आपली लयकल्पना आपण पुन्हा ंउजळली. 
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डशवाय हें यडतस्थान म्हणजे काय असतें याचाडह अंदाज येऊं शकला. (जाडत, खंि आडण आवतवन या 
डवषयाचंा डवचार करंू तेव्हा ंया यडतस्थानाचीडह अडधक डचडकत्सा होईल, येथें केवळ स्थूलकल्पना झाली 
एवढेंच). 
 

आडण असा हा यडत, तो समा–स्रोतोगता आडद पंचडवध यतीहून वगेळा कसा व का ंहेंडह आपण 
पाडहलें . या समा–स्रोतोगता इत्याडद यती दु्रतमध्यडवलंडबत या तीन प्रकारच्या लयानुंसार तुलनात्मक 
कशा, तें आपण काहंीं स्थूलमानाचीं उदाहरणें घेऊन पाडहलें . अशा पद्धडतनें लय म्हणजे काय याची आपली 
कल्पना अडधक ठळक करण्याचा आपला प्रयत्न होता. 
 

आता ंमात्रा हें स्वरसापेक्ष, आडण लघु हें तालसापेक्ष, लयाचें जें पडरमाण, त्याकिे वळण्यास हरकत 
नाहीं. 
 

मात्रा ककवा लघु हीं मापें डमडनट–सेकंद यापं्रमाणें व्यस्ट्क्तडनरपेक्ष, यंत्रगत नसून वणोच्चाररूप आडण 
हस्तडक्रयारूप म्हणजे व्यस्ट्क्तसापेक्षच आहेत हें उघि आहे. तेव्हा ं या मापाचंी मोजणी व्यस्ट्क्तच्या 
सोईप्रमाणेंच असणार. मात्रा, म्हणजे श, र, ण अशा तऱ्हेचा एका सुकर ऱ्हस्व अक्षराच्या उच्चारास लागणारा 
प्रमाणकाल छोटामोठा कडरता ं येईल; पण तो फारच छोटा ठेडवला तर तोंिाचे स्नायु लवकर दुखंू 
लागतील; उलट, तो फार दीघव ठेडवला तर त्याचें कालमान डनयडमत साभंाडळणें हेंच काम होऊन बसेल. 
डशवाय नेहमींच ऱ्हस्वाक्षरानंीं डनवाह होत नाहीं, जोिाक्षरें, दीघाक्षरें हींडह लागतात. मूळचा ऱ्हस्वाक्षरकाल 
जर मोठा ठेवला तर अशा दीघव वगैरे अक्षराचंा काल अडधकच दीघव होईल, व मग तो नेमका 
ऱ्हस्वाक्षरकालाच्या दुप्पट झाला कीं थोिा कमीअडधक याकिेडह अवधान द्यावें लागेल. यासाठीं 
ऱ्हस्वाक्षरोच्चारकाल (म्हणजे मात्रा) फार त्वडरत नसावा व फार दीघवडह नसावा असें ठरलें . तसेंच टाळीचें. 
टाळी फार जलद ठेडवली तर हात दुखून येतील; उलट, फार सावकाश ठेडवली तर डतच्या कालाच्या 
डनयडमतपणाकिे सतत लक्ष द्यावें लागल्यामुळें  संगीतातंील स्वरवणालंकार इत्याडद अवश्य भागाचंें 
अनुसधंान कमीअडधक प्रमाणातं सुटेल, आडण तें तर इष्ट नव्हे; म्हणून टाळीचा काल (म्हणजे लघु) फार 
जलद नसावा व फार सावकाश नसावा असें ठरलें . अशा मध्यमप्रमाणाचा जो काल तो मध्यलयाचा 
अक्षरोच्चारकाल (मात्रा) व टाळीकाल (लघु) ठरला. या मध्यलयाच्या अनुरोधानें दु्रत व डवलंडबत लयाचा 
मात्राकाल व लघुकाल ठरडवला गेला; तो असा कीं : 
 

डवलंडबतलयाचा मात्राकाल मध्यलयाच्या मात्राकालाच्या दुप्पट, दु्रतलयाचा मात्राकाल 
मध्यलयाच्या मात्राकालाच्या डनमपट. 
 

अथात्, डवलंडबतलयाचा मात्राकाल दु्रतलयाच्या मात्राकालाच्या चौपट, दु्रतलयाचा मात्राकाल 
डवलंडबतलयाच्या मात्राकालाच्या पावपट. 
 

तसेंच, डवलंडबतलयाचा लघुकाल मध्यलयाच्या लघुकालाच्या दुप्पट, दु्रतलयाचा लघुकाल 
मध्यलयाच्या लघुकालाच्या डनमपट. 
 

अथात्, डवलंडबतलयाचा लघुकाल दु्रतलयाच्या लघुकालाच्या चौपट, दु्रतलयाचा लघुकाल 
डवलंडबतलयाच्या लघुकालाच्या पावपट. 
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येथें एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट डलडहणें अवश्य आहे, कारण त्याकिे हल्लीं दुलवक्ष होत आहे. 
 

डवलंडबतलयाची मात्रा ही मध्यलयाच्या दुप्पट कालाची असते; पण ती ‘मात्रा’ अशी एकच. तींत 
एकच ऱ्हस्व अक्षर उच्चारावयाचें. मध्य लयातं ह, डर अशीं दोन अक्षरें उच्चाडरलीं तर मध्यलयाच्या ह १, डर १ 
अशा दोन मात्रा झाल्या. डवलंडबत लयातं ह चा काल दुप्पट करावयाचा व डरचा काल दुप्पट करावयाचा; 
तरीडह ह १, डर १ अशा दोनच मात्रा झाल्या. दु्रतलयातं हचा व डरचा काल डनमपट करावयाचा; ह १, डर १ 
अशा दोन मात्रा झाल्या. आता ंतुलनेनें पाडहलें  तर दु्रतलयाचा जो एकूण हडर हा उच्चार, तो मध्यलयाच्या 
हला जेवढा काळ लागतो तेवढ्याच काळातं होईल. पण म्हणून दु्रतलयाचा मात्राकालच ठेवनू हडर, हडर 
म्हटलें  तर तो मध्यलय नव्हे, त्या दु्रतलयाच्याच चार मात्रा. त्याचप्रमाणें हडरहडर, हडरहडर या दु्रतलयाच्याच 
आठ मात्रा; डवलंडबतलयाच्या दोन मात्रा नव्हेत. तसेंच लघुकालाचें. 
 
डवलंडबत लय : ए................ 

.............. क् 
एक मात्रा 

मध्य लय : ए............क् | ए.............क् तेवढ्या काळातं दोन मात्रा. 
दु्रत लय : ए...क् | ए...क् | ए...क् | ए...क् तेवढ्याच काळातं चार मात्रा. 
असें हें तुलनात्मक माप राहींल. 
 

लयपडरमाणाचीं तुलनात्मक मानें आपण पाडहलीं, पण प्रत्यक्ष मापन-मान अजून ठरलें  नाहीं. 
त्याआधीं, एक लघुकाल म्हणजे मात्रा डकती मानाव्या? हा प्रश्न उद्भवतो. त्याचें देण्यासाठीं आपणासं 
‘कला,’ ‘डक्रया’ व ‘मागव’ या कल्पना समजून घेण्यास हव्यात. 
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४. लयपणरमाि : मात्रा, कला आणि मागण 
 

अगदीं प्राचीन काळीं भारतातं ज्या प्रकारचें संगीत ककवा संगीताचें बीज होतेंसें स्पष्ट डदसतें, त्यातं 
अक्षरोच्चारकाल हेंच आधारभतू कालमान होतें असें म्हणण्यास बराच बळकट आधार आहे [‘वेद’ या वस्तुबद्दल 
सनातनी, ब्रह्मसमाजीय, आयवसमाजीय इत्याडद लोकामंध्यें काहंीं आत्यंडतक अडभमानाच्या समजुती आहेत, व तसाच अडभमान इतर ‘कहदंू’ मध्यें 
आढळतो. वेद हें जगातलें  पडहलें  वाङ्मय, पडहलें  ज्ञान, असेंडह माडनतात. पण तेंडह खरें–खोटें कोण कसें ठरडवणार? प्रत्येक ससं्कृडतला उत्पडि–
स्ट्स्थडत–डवनाश असतो असें मत ओस्वल्ट् ष्पेंग्लर ्यानें आपल्या ‘दी ऊंटरग्ारं्ग देस् व्हेस्टेन्स्’ म्हणजे ‘पाडिमात्याचंी अवनडत’ या पुस्तकातं माडंिलें  
होतें; तें अनेकानंां अमान्य आहे; तरीडह त्या पुस्तकाच्या शवेटीं चीन –ईडजप्त (डमस्त्र)–भारत–यूरप येथील चार ससं्कृतींचे वसतं–ग्रीष्म–हेमंत–
डशडशर दाखडवणारा जो ऐडतहाडसक कालपट आहे तो लक्षातं घेता ंकोणी सांगावें, वेदपूवव ससं्कृती कोणत्या कोठें डकती प्रगत होत्या? म्हणून या 
डचडकत्सेला पायाच नाहीं. दुसरें असें कीं, वेदसडंहतेंत काय नाहीं? ‘अमुक अमुक मूलभतू प्रश्न अनुिडरतच राहणार’ इतका खोल तकव डवचार आहे, 
काहंीं आध्यास्ट्त्मक–काहंीं आडधदैडवक डवचार आहेत, काहंीं सामाडजक चालीरीती दाखडवणाऱ्या कथा व उल्लेख आहेत, ‘आम्हीं तुम्हासं अमुक देतों, 
तुम्हीं सतुंष्ट होऊन आम्हालंा अमुक द्या’ असा देवताशंीं रोखठोक देवघेवीचा व्यापार आहे, शभंर वषे उिम तऱ्हेनें सवांनीं डमळून एकत्र जगावें अशी 
कहमतीची इच्छा आहे, डनसगाचीं कौतुकें  आहेत, सूक्ष्म डवनोद आहे, उत्सव आहेत, आयुधें आहेत, वस्त्रेंप्रावरणें, रथ, घोिे, गाईगुरें आहेत, मद्यपान 
आहे, जुगार आहे—हा एक सववसगं्रह आहे. वेद ज्याचें, ते जे कोणी लोक होते त्याचंा हा परंपरागत मुखपाठातंील ‘ज्ञानकोष’ आहे. त्यामंध्यें 
िोंकावणारी ससं्कृडत ही खरोखरच चागंली प्रगत असली पाडहजे. डतच्यातं लौडकक सगंीत नव्हतेंच हें म्हणणें धाष्टयाचें होईल! [‘अयज्ञोवा एषः, 
योऽसामा’ (तैडिरीय सडंहता २·५·८.). ज्यातं साम नाहीं तो यज्ञ नव्हे. पण यावरून असें डसद्ध होत नाहीं कीं यज्ञाव्यस्ट्क्तडरक्त सगंीतच नव्हतें, 
अथवा यज्ञससं्था हाच भारतीय सगंीताचा उगम. पहा : ‘सवावाचोवदस्ट्न्त सवासा ं वाचं अवसध्यै’ (तैडिरीय सडंहता ७·५·९.)!] उत्सव–क्रीिा–
द्यतूाडद लौडकक डवषय मोठ्या चवीनें सेडवले जात असतानंा ंसगंीतच काय तें फक्त देवस्तुडतसाठीं, हें मान्य करणें कडठण आहे. (डसमन्कृत 
‘बाइरागऽ त्सूर ्केण्ट्डनस् देअर् वेडदशने् शूलेन्’ यातं असा डवचार आहे). 
 

वेदसडंहता बहुताशंीं छंदोबद्ध आहेत. ‘वैडदक’ व लौडकक’ छंद हा भेद कपगलसूत्रातं जरी केलेला आहे तरी दोन्ही प्रकाराचें छंद 
सडंहतामंध्यें आहेत. वैडदक छंदातं अक्षराधाडरत व्याख्या असली तरी मात्राचंें महत्त्व आहे. २-२-२-२,१,४,१,४ व यानंतर १ ककवा ४ अशा मात्रामंध्यें 
आठ अक्षरें असलेला अष्टाक्षरी पाद. हे तीन पाद डमळून गायत्री, पाचं पाद डमळून पंस्ट्क्त, व आठ पाद डमळून महापंस्ट्क्त हे छंद होतात. २-२-२-२, २-
२-२-४-१-४ व यापुढें १ ककवा ४ मात्रा डमळून अकरा अक्षरें असणारा (अथवा, २-२-२-२-२,२-२,४,१,४ आडण पुढें १ ककवा ४ मात्रा डमळून ११ अक्षरें 
असणारा) असे ४ पाद म्हणजे डत्रष्टुभ् छंद. परंतु २-२-२-२, २-२-२, ४-१-४-१ व त्यापुढें १ ककवा ४ (अथवा २-२-२-२-२, २-२, ४-१-४-१ व 
त्यापुढें १ ककवा ४) अशा मात्रामंध्यें अकरा अक्षरें ठेवनू जो पाद होतो तसे चार पाद घेतल्यास जगती छंद होतो. १ ककवा ४, त्यापुढें ४ ककवा १, 
त्यापुढें ४, त्यापुढें १ ककवा ४, अशा मात्रामंध्यें पाचं अक्षरें बसवनू जो पाद होईल तसे ४ ककवा ८ पाद डमळून डद्वपादडवराज छंद होतो. परंतु 
मात्राधाडरत व्याख्या असलेल्या लौडकक छंदामंध्यें अक्षरें मोडजलीं जातात. ऋग्वेदसडंहता ७·१०३·३ “डपतरं न पतु्रो अन्यो अन्यमुपवदन्तमेडत” 
(ददुवरसूक्त), यातं उच्चनीच स्वराचंी कल्पना आहे; ऋग्वेद १०·१३५·७ मध्यें ‘नाळी’ नामक वेणुचा स्पष्ट उल्लखे आहे. ऋग्वेद १·८५·१०, ७·९७·८, 
१०·३२·४ मध्यें ‘वाण’ ककवा ‘मरुत्’ या १०० ताराचं्या वीणेचा स्पष्ट उल्लेख आहे; ती गजानें वाजवावयाची, गज ‘ईडषका’ ककवा ‘वेतस्’ वेलीचा असून 
त्याला कें स बाडंधलेले असत. ‘उखली’ हें घनवाद्य, ‘पावंा’ हें सुडषरवाद्य, ‘मृदंग’ व ‘दंुदुडभ’ हीं अवनद्ध वाद्येंडह साडंगतलीं आहेत. 
 

कृडिकाचंा काल डक्रस्तीशकापूवीं ४००० ते २५०० माडनतात. हा तैडिरीय सडंहता व ब्राह्मण याचंा काल., तैडिरीय ब्राह्मणातं ३-४-१४ 
मध्यें ‘तूणव’ हें सुडषरवाद्य आहे. ७-५-१ मध्यें ‘वाण’ आहे. तैडिरीय आरण्यकातं १-११-६ मध्यें ‘पणव’ हें अवनद्ध तालवाद्य आहे. शतपथ ब्राह्मणातं 
३-२,४,६ मध्यें नाचगाण्याचा उल्लेख आहे. 
 

सामसडंहतेंत देवतास्तुडत आहे खरी, तरी सामसगंीताचा उलगिा सामसडंहतेवरून होत नाहीं. लाट्यायनाच्या श्रौतसूत्रा (४·२·८) मध्यें 
डपच्छोरा व काण्िवीणा या ‘अपघाडटला’ वीणा आहेत. अलाबु, वक्रा, कडपशीषा, महा-, शील, या वीणाडह आहेत. (वक्रा व कडपशीषा या 
वीणासंारख्याच वीणा, डक्रस्तीशकाच्या सुरुवातीपासून २०० पयंत झालेले जे तडमळ गं्रथ आहेत त्यातं ‘याळ् ’ (व्याल?) नावंानंीं साडंगतल्या आहेत). 
कौषीतकी ब्राह्मणातं २९-५ मध्यें नृत्य–गीत–वाडदत हें ‘डशल्पा’चे भाग म्हटलें  आहे. या सवांचा उपयोग, डनदान त्याचं्या ऋग्वेदीय मूळस्वरूपातं 
तरी, सामसगंीतातं (नृत्यासडहत!) होत असला पाडहजे. [पहा – ऋक्सडंहता १०·१४७·२; तैडिरीय सडंहता ६·१·४, ७·५·९, ७·८·९, तैडिरीय ब्राह्मण 
२·५·५, ३·९·१४; ऐतरेय ब्राह्मण ५·१·४; शतपथब्राह्मण १३,१·५; ताण्ड्य ब्राह्मण ५·६–१२, ६·१३, १४; कात्यायन श्रौतसूत्र ३·२, २०·३; बौधायनसूत्र 
१६·२१; आपस्तंबसूत्र २१·१७,१८; लाट्यायनसूत्र ३·१५, ४·१; ऐतरेय आरण्यक ५·१·४.] 
 

उपलब्ध सामसडंहतेचा पूववभाग, ‘आर्मचक,’ यातं फक्त ऋचा आहेत व त्यानंा ं प्रत्येकीं एकेक साम म्हटलें  आहे. उिरभाग जो 
‘उिरार्मचक,’ त्यातंील ऋचा (सामें) हीं बहुताशंीं ऋक्सडंहतेच्या ८ व ९ मंिलातंील गायत्री व प्रगाथ या छंदामंधील आहेत. प्रगाथ म्हणजे गायत्री व 
जगती याचंा मेळ. ‘आर्मचका’ला वृिदपवणाचें उदाहरण माडनलें  तर उिरार्मचक हें ‘चीजाचंें पुस्तक’ म्हणावें लागेल. आर्मचकातंील ऋचासं ‘योनी’ 
म्हटलें  आहे, कारण त्यातूंन ‘राग’ तयार झाले. ककबहुना ‘साम’ म्हणजेच स्वरयुक्त छंद, म्हणजेच राग. त्यातं पुनरुस्ट्क्त, स्वर लाबंडवणें इत्याडद 
डक्रयानंा मुभा आहे–पण डनयमानुंसार, कोणत्याडह ऋचेला कोणताडह राग लावावा हें तर नाहींच, पण अमुक ऋचा घेऊन डतला अमुक ठराडवक राग 
लाडवला हेंडह नाहीं, तर अमुक रागाची योडन अमुक; म्हणजे शब्द–स्वर–लय हें एकमेळरूपच; असें स्पष्ट आहे. साम हें गावयाचें आहे (गै, प्रगै), 
गद्य म्हणावयाचें नाहीं. 
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तर याची माडहती कोठें डमळते? सामवेदाला आरण्यक नाहींच, उपडनषदें दोन: छान्दोग्य व केन (म्हणजे जैडमनीयोपडनषदाचे ४,१८ व 
२१ हे भाग). त्याचंा येथें काहंीं उपयोग नाहीं. गौतमकृत धमवसूत्रें सामवेदातंगवत म्हणतात, पण त्याचंा डवषय वेगळा. सामवेदाचीं ब्राह्मणें पंचडवश, 
प्रौढ अथवा ताण्िय, षड्कवश, सामडवधान, आषेय, मंत्र, दैवताध्याय, वंश, सडंहतोपडनषद्, जैडमनीय, व जैडमनीयोपडनषद्. त्याचंीं श्रौतसूत्रें खाडदर व 
लाट्यायन अथवा द्राह्ायण. गृह्सूत्रें खाडदर, गोडभल, गौतम व जैडमनी याचंीं. परंतु त्याचेंडह मुख्य डवषय वेगळेच आहेत; उदाहरणाथव गोडभलकृत 
गृह्सूत्रातं डनत्यकमें, ससं्कार, श्राद्धाडद डक्रया, हा उदे्दश आहे. तरीडह काहंीं येथें काहंीं तेथें असें डमळतें. स्वर सात होते हें डनडित; त्याचंीं डचह्नें 
१,२,३ वगैरे असून हे अंक सामाच्या अक्षरावंर डलहीत. (म्हणजे डनदान सामब्राह्मणकालीं लेखन अस्ट्स्तत्वातं होतें!) हे अंक अवरोही स्वर 
दाखडवतात असें मत आहे; परंतु तें पूणव डसद्ध आहे असें प्रस्तुत लेखकाला म्हणवत नाहीं. १२३४५६७ म्हणजेच पाडिमात्य गे्रट स्टाफ् मधील 
FEDCBAG हे अनुक्रमें उतरते स्वरनाद, हें म्हणणें आउफ्रेष््टचें आहे व तेंच थेओिोर् बेन्फ़ॉय्च्या ‘दी हाय्मेन् देस् सामवेद’ या गं्रथातं आहे; पण तें 
खुल्या मनानें पूणवपणें मान्य व्हावें असा डनडित आधार कोठें आहे? पिद्याचं्या, गजाचं्या वीणेवर उतरते स्वर व स्वरमंिळातंील मुक्त तारावंरील 
स्वर, अथवा वेणूवर बोटें ठेवनू एकेक बोट खालून वर असें मोकळें सोडिणें, ककवा कंठगत स्वर छातीपासून ‘वर जातो’ असा भास होणारी परंपरा, 
याचंी डनडित तुलनात्मक डचडकत्सा कोठें आहे? ‘यः सामगाना ंप्रथमः स वेणोमवध्यमः स्वरः’ याचा, नेमका प्रत्यय येणारा, डनडित एकच एक असा 
अथव कोठें डदला आहे? असे अनेक प्रश्न आहेत व त्याचंीं डनःसदेंह उिरें डमळत नाहींत. ‘बाबावाक्यं प्रमाण’ं असाच प्रकार आढळतो. सामाबद्दल 
डलडहणाऱ्या सगंीतलेखकापंैकीं कोणी मूळ गं्रथाचंी चौकशी केली काय, हें कळतच नाहीं. मुळेकृत ‘भारतीय सगंीतभाग १ या पुस्तकातं 
‘वीणावेणवुादकाचंी एकत्र सभा भरून ‘सारेग–मध्यभागीं म–पधडन’असें असावें असा डनणवय झाला’ अशा तऱ्हेचें डवधान आहे [प्रस्ताराची 
तोंिओळख] त्याला आधारच नाहीं. कसली सभा, उपस्ट्स्थत कोण, केव्हा,ं कशासाठीं याला डतळमात्र पुरावा ककवा उिर नाहीं. आपला तकव  हाच 
मूळडसध्दातं माडनल्यामुळें असे घोर प्रमाद अनेकानंीं केले आहेत. (डत्रश्रुडतक स्वर म्हणजेच एक–दोन–तीन अशापंैकीं तीन क्रमाकंाच्या श्रुडतचें 
स्थान व तोच मायनर टोन, हा देवलाचंा तकव  त्यातंीलच.) 
 

हें खरें कीं सामान्तगवत ब्राह्मणातं सप्तस्वराचंीं नावंें षड्जाडद नसून कुष्ट–प्रथम–डद्वतीय–तृतीय–चतुथव–पंचम–मंद्र–अडतस्वायव अशीं 
आहेत. त्याचं्या शारीडरक सूचना, अनुक्रमें अंगठ्याच्या खालच्या पेऱ्यावर, अंगठ्याच्या टोंकावर, तजवनीच्या–, मधल्या बोटाच्या–, अनाडमकेच्या–, 
करागुंलीच्या–मधल्या पेऱ्यावंर, करागुंलीच्या खालच्या उंचवट्यावर, असा डनदेश करून होई. (कोठें अडतस्वायाच्याडह पलीकिे–वर कीं खालीं? 
– अडतकु्रष्टा हाडह स्वर आहे). याला ‘गात्रवीणा’ म्हणत; ही खरोखर स्वरडलडप आहे. डतच्यातं एक सप्तक व सात भचू्छवना आहेत, पण ‘ग्राम’ 
नाहींत. या स्वराचंा अवरोही क्रम न माडनण्यालाडह पुरावा नाहीं म्हणून तो माडनताडंह येईल. परंतु एवढेंच होतें काय?–ऋक्प्राडतशाख्य २०० आडण 
ऋक्प्राडतशाख्य २०९, २१४ यातं अनुक्रमें मण्िूक व व्याडि याचें स्वरडवषयक मतभेदडह आले आहेत. शौनकाच्या या गं्रथावरील भाष्यातं या स्वरानंा ं
‘यम’ म्हटलें  आहे व सप्तकातं ‘सप्त यमान्तराडण’ म्हणजे आठ स्वरामंधील सात अंतरें साडंगतलीं आहेत; हे यम अनन्तर म्हणजे एकमेकाला लागून 
असे अथवा ‘पृथक्’डह असतात. हें स्पष्ट आहे. यम हे ‘मृदु’ ककवा ‘तीक्ष्ण’ होऊं शकतात असें वाक्य आहे. आडण सवांत महत्त्वाचें हें कीं त्याचंीं नावंें 
षड्जऋषभगाधंार इत्याडद डदलीं आहेत; तीं डनषादाडद नसून षड्जाडद आहेत व त्याचंा क्रम आरोही आहे! याज्ञवल्क्यडशक्षेंत हें डवशषे डदसतें. आता ं
या नाना गं्रथातंील आधींचा कोणता नंतरचा कोणता, अडधक डवश्वसनीय कोणता, हा शोध लागला तर काहंीं हातीं लागेल. पण अशा शोधाला 
लागणारीं अस्सल साधनें तरी कोणतीं व तीं कोठें कशीं डमळणार? 
 

बरें, ध्वडनबद्दल तरी ऐकमत्य कोठें आहे? गौतमाचीं न्यायसूत्रें फार उशीरा ंझालीं म्हणतात; परंतु न्यायडसध्दातं डवखुरलेले, अनगि असे 
वेदकालापासून आहेत हें सववमान्य आहे. ‘ध्वडन हा डनत्य पदाथव नव्हे; अक्षराचें ऱ्हस्वदीघवत्व होतें परंतु अक्षराचा खरा मतलब कायम राहतो’ असें 
न्यायमत आहे (गौतमन्यायसूत्रें १०६·२२२, डवश्वनाथभट्टकृत न्यायसूत्रवृडिः— ‘प्रागुच्चारणादनुपलंभात् आदावधरादनुपलब्धेः’); तर उलट 
‘प्रत्येकवणेभ्योऽडतडरक्तकलश इत्याडद रूपमखंिमेकपदं स्फोटः’ हें जैडमनीप्रणीत मीमासंकमत आडण त्याडवरुद्ध म्हणजे न्यायाशीं जुळणारें 
‘शब्दडनत्यत्वं कायवताप्रतीतेः’ हें साखं्यमत आहे. हे व असले वाद जुनेच आहेत; लोकायताचंा तर ‘डनत्य’ या कल्पनेबद्दलच सशंय आहे व तसाच 
काहंीं प्रकार बौद्ध व जैन तत्त्ववेत्त्याचंा आहे! [मुद्दा डवचारपद्धडतचा आहे. रूढाथानें ‘धमा’चा म्हणजे ‘पारलौडकक श्रद्धा व मनुष्यानें कसें वागावें 
याबद्दल मतें व डनयम यामंधील नाना पंथा’ंचा डवचार ह्ा पुस्तकातं सववथा वज्यव आहे.] —मग सगंीताच्या प्रत्यक्ष ‘व्याकरणा’बद्दल छोटीं छोटीं नाना 
मतभेदाचीं डठकाणें डदसलीं तर काय आियव? त्याबंद्दल खरें खोटें ठरडवताचं येत नाहीं. सामगायकाचं्या सात ककवा नऊ परंपरा होत्या म्हणतात 
[राणायणीय, सात्यमुग्र, कालीय, खल्वल, महाखल्वल, लागंल, कोहल, गौतम, जैडमनेय अशा नऊ; अथवा राणायणीय, सात्यमुग्र, कालीय, 
महाकालीय, लागंल, शादूवल, कौथुम, अशा सात. “पुरा डकल सामवेदस्य सहस्त्रभेदाः आसन् ! तेषु एकेषु अनध्यायेषु शके्रण वजे्रण अडभहता प्रनष्टा 
इडत श्रयूते! डशष्टाना ं तु राणायणीयाद्याः नवभेशः? केषाडंचन्मते सप्त ।”] (त्यापंैकीं नमवदेच्या दडक्षणेकिे राणायणीय (राणायनीय) व उिरेकिे 
कौथुमी अशा दोन डशल्लक आहेत), त्या एकमेकाहूंन वेगळ्या कशा? हें केवळ गोत्रामुंळें झालेलें  ‘घराणें’ कीं वतावातंील फरक म्हणजे ‘बाज’ याची 
डचडकत्सा कोणी करीत नाहीं. 
 

मुळेकृत पुस्तकातं सामगायकाचंीं छायाडचत्रें व दोन सामाचंें स्वरीकरण आहे. गायकाचंा उल्लेख अशासाठीं कीं ‘आम्हीं हें दाखडवलें  तेव्हा ं
द्रडविशास्त्री यानंा ंपटलें ’ असें डवधान हळंूच मध्यें सोडिलें  आहे (तें वरवर पुस्तक चाडळतानंा ंलक्षातं येणार नाहीं असें [यडतकल्पना] घातलें  आहे); 
म्हणजे मुळेकृत डसध्दातंाची त्या गायकानंा ंआपल्या परंपरेंतून जाणीव नव्हती असाच अथव झाला. छायाडचत्रातं सामगायकाचं्या हातीं तंबोरे आहेत, 
खरें पाहतां पिद्याचंी (छेिीची अथवा गजाचंी), ककवा डबनपिद्याचंी अनेक ताराचंी वीणा हवी. तरीडह तंबोरा ही अलाबुवीणा (भोंपळ्याची वीणा) 
खरीच; व तैडिरीय सडंहतेवरील सायणाचायांच्या भाष्यातं (डक्रस्तशक सुमारें ११००?) जी ‘तंुबरु’ वीणा साडंगतली आहे, अथवा घोष कडरते म्हणून 
काडलदासाच्या मालडवकास्ट्ग्नडमत्रातं (डक्रस्तशक सुमारें ४००?) जी ‘घोषवती’ वीणा आहे, तीच तंबोरा असें म्हटलें  तर चूक नव्हे असें धडरता ंयेईल. 
परंतु या तंबोऱ्यावर जे सा–प–कोमल म हे स्वर, त्याचंा व गायकाच्या प्रथम उद्गीथाचा– ॐकाराचा–सबंंध कोणता व तो कोणत्या डनयमानें 
ठरला? उद्गीथ हें आधारस्वर जो षड्ज त्यातंच हवें असें कोठें साडंगतलेलें  नाहीं. तो ‘ग्रह’ आहे, उठावणीचा सूर आहे. तो त्या त्या सामानुसार 
काहंींडह असूं शकेल. तो जर ‘सा’ च माडनला तर जें सप्तक चाललें  आहे असें तारानुंसार भासेल, त्याहून वेगळेंच सप्तक त्याला ‘म’ अथवा ‘प’ 



 अनुक्रमणिका 

मानून भासेल – राग बदलेल. कारण सा म प हेंच प सा (तीव्र) रे, तेंच म (कोमल) डन सा. याची डवल्हेवाट कशी लाडवली याचा खुलासा कोठेंच 
नाहीं. असो. 
 

उरलेलीं स्वरीकरणें फॉक्स-स्रॅँग्वेज् कृत इंग्रजी पुस्तकातूंन घेतलीं आहेत, प्रत्यक्ष ऐकून स्वतंत्रपणें केलेलीं नव्हेत. आडण फॉक्स-
स्रॅँग्वेज्ने आपली माडहती मुख्यतः मुळे याचें डवद्यावंत डमत्र श्री. आचरेकर याजंकिून घेतली असें आचरेकराचें डचरंजीव (जे प्रस्तुत लेखकाचे डमत्र 
आहेत ते) सागंतात. फॉक्स स्र ॅँग्वेज्नें स्टाफ् डलडप वापडरली आहे व त्यातं ज्या पाचं रेघा त्यापंैकीं पडहली रेघ, मध्य सप्तकातंील पाढंरी तीन या 
बाजाच्या पट्टीवरचा स्वरनाद दाखडवते (रेबल ्क्लेफ्; म्हणजे नाद उंच आहे). यामध्यें मुळ्यासं अडभपे्रत असलेला ‘सा’ कोठला? पडहल्या रेघेवर 
‘सा’ धडरला तर पाढंरी एक पट्टी ‘कोमल ध’ होते. त्या पडहल्या रेघेवरच्या ‘सा’ वर आधाडरत असें डबलावल सप्तक माडंिलें  तर त्यातं पाढंरी एक 
पट्टी (C) वजव होते; मग मुळ्याचं्या CDEFGAB चें कसें? पाढंरी एक ला ‘सा’ माडनल्यास तर उपरोडल्लडखत डबलावलसप्तक ‘तीव्र ग, तीव्र म, 
कोमल ध, तीव्र ध, तीव्र डन, कोमल रे, कोमल ग’ असें रूपातंडरत होईल! बरें, स्टाफच्या पडहल्या रेघेवर ‘सा’ मानून, मुळ्यासं अडभपे्रत जें 
काफीसप्तक तें माडंिलें  तर त्यातंडह पाढंरी एक पट्टी वजव होईल व ‘पाढंरी एक’ ला सा ‘माडनल्यास तें सप्तक “तीव्र ग, तीव्र म, प तीव्र ध, तीव्र डन, 
कोमल रे, तीव्र रे” असें रूपातंडरत होईल! तें राहंू दे. खुद्द फॉक्स्–स्रॅँग्वेज् च्या स्कोअरव्रून जरी वताव पाडहला व तो परंपरामान्य माडनला तरी, 
त्याचें जें आचरेकरप्रणीत व्याकरण, त्यातं डत्रश्रुडतक स्वर हा मायनर् टोन् हें देवलमतच गृहीत आहे–तो डसद्धातंच बनडवलेला आहे. हा स्वर मेजर ्
टोन्च्या अगदीं लगत–जवळजवळ मेजर टोनच असा आहे. (त्याला “डत्रशकूं सारखा, धि ना तीव्र धि ना कोमल” असें डवष्णुशमा भातखंिे 
म्हणतात तें अगदीं अिाणीपणाचें आहे.) या मतानुसार डद्वश्रुडतक स्वर हा सेडमटोन् होय. पण हें अडभनवगुप्ताच्या स्पष्ट डवधानाशीं जुळत नाहीं! 
उदाि=चतुःश्रडतक, अनुदाि=डद्वश्रुडतक व स्वडरत=डत्रश्रुडतक असें त्यानें म्हटलें  आहे (अडभनवभारती २८·२१); मायनर ्टोन् हा स्वडरत कसा 
होईल व त्याचें उदािीकरण डकती? मेजर ्टोन् उणे मायनर ्टोन्, म्हणजे एक कॉमा, इतकें  छोटें अंतर उदािस्वडरत भेद देईल काय? याचा 
डवचारच कोठें कोणी करीत नाहीं! 
 

प्राडतशाख्यें हीं पाठशालातंील पाठ्यपसु्तकें  असें स्थूलमानानें म्हटलें  तर चालेल. पदपाठ–सडंहतापाठ कडरण्याचे डनयम, शब्दाचें, 
शब्दसधंींचे, वाक्यसधंींचे इत्याडद उच्चार व त्यामंधील भेद, आघाती–अनाघाती उच्चार, हें प्राडतशाख्यातंडह येतें. हा व्याकरणडवषयाचा उगमच जणू ं
काय आहे. ‘डशक्षा’ गं्रथ प्राडतशाख्यातंडह अंशतः येतात व स्वतंत्रडह आहेत. त्यामंध्यें शब्दाचें आघाती–अनाघाती उच्चार, शब्दावयवाचंीं परस्पर 
ऱ्हस्वदीघवप्रमाणें, स्वराचें चढउतार व नादमाधुयव, हे डवचार मुख्य होतात. म्हणजे पाठशालेंतील प्रायोडगक डशक्षणाचा आधार—‘प्र स्ट्क्टक्ल ्गाइड्’–
असें डशक्षागं्रथाचंें स्वरूप आहे. तेव्हा ंप्राडतशाख्यें व डशक्षा हे आधार, व प्रत्यक्ष डक्रयाचंा अभ्यास हा मालमसाला, यावंरूनच आपलें  मत बनवावें 
लागतें. त्यातं नेमकें  हातीं लागणें कडठण असें लेखकाला वाटतें. 
 

‘नारदीय डशक्षा’ व ‘माण्िूकेय डशक्षा’ (माण्िूक्य डशक्षा, मािूंकी डशक्षा असेंडह छापलेलें  आढळतें!) या पुस्तकाचंीं नावंें फार व नेहमीं 
घेतलीं जातात. माण्िूकेयाचा उल्लखे वर आलाच आहे. ‘नारद’ हें नावं अनेकानंीं धारण केलेलें  आहे. उदाहरणाथव सगंीतमकरंदकार नारद, 
अष्टोिरशतताललक्षणकार नारद इत्याडद. पण हे दोन्ही गं्रथ प्राचीन नव्हेत. ‘काटालोगुस्  काटालोगोरुम्’ अनुसार ‘नारदसडंहता’ गं्रथ आहे; पण तो 
डमळत नाहीं. डक्रस्तपूवव ५००–६०० मध्यें नारदपुराणसूडच, डक्रस्तपूवव १५०–१०० मध्यें नारदकृत महाभाष्य, डक्रस्तपूवव १०० मध्यें नारदकृत योगसूत्रें, 
डक्रस्तीशक १००–३०० मध्यें नारदस्मृडत असे गं्रथ नमूद असून त्यापैकीं काहंीं उपलब्ध आहेत; हे सवव नारद वेगवेगळेच असणार. मत्स्यपुराण २५२ 
मध्यें नारदकृत वास्तुशास्त्राचाडह उल्लेख आहे पण तो केवळ उल्लेखच. या यादींत नारदीय डशक्षेचा उल्लेख नाहीं खरें; परंतु मतंगानें उल्लेख केलेला 
आहे व अडभनवगुप्तानें अनेक डठकाणीं वचनेंच उद्धृत करून त्या गं्रथवचनाचंा परामषवडह घेतला आहे, डशवाय या डशक्षेवर भट्टशोभाकराचंें भाष्यडह 
होतें म्हणतात. अथात् ‘नारदीय डशक्ष’े च्या अस्ट्स्तत्वाबद्दल व महत्त्वाबद्दल वादच नाहीं. ही डशक्षा मतंगाच्या आधींची म्हणजे डक्रस्तशक ७०० च्या 
आधींची हें डनर्मववाद. माण्िूकेय डशक्षेबद्दल तसें म्हणता ंयेत नाहीं. 

 
परंतु लेखकाची शकंा (श्रद्धाळंूनीं कुशकंा म्हटलें  तरी चालेल) अशी कीं, ‘नारदीय डशक्षा’ नावंानें जें चोंपिें उपलब्ध आहे, ती मूळची 

नारदीय डशक्षा कीं एकाद्या अभ्यासूची त्या डवषयावरची टाचंणवही, अथवा अडधक योग्य वाटणारा गुजराती शब्द वापरावयाचा तर ‘सन्सारचोंपिी’? 
पडहलीच अडतशय खटकणारी गोष्ट अशी कीं अडभनवगुप्त या आचायानें जीं वचनें उद्धृत केलीं आहेत, त्यापंैकीं अनेक वचनें उपलब्ध चोंपड्यातं 
सापंित नाहींत. दुसरें असें कीं सवव उद्धृत केलेल्या वचनाचं्या प्रास्ट्प्तस्थळाचें क्रमाकं अडभनवगुप्तानें डदले आहेत त्यापंैकीं अनेक क्रमाकं चोंपड्याशीं 
जुळत नाहींत. हा झाला सूयवजयद्रथन्यायाचा पुरावा. अंतगवत अन्वय लावूं गेलें  तर डनदान प्रस्तुत लेखकाचें तरी मत चोंपिीला प्रडतकूल होतें. 
कारण इतर वेदागंगं्रथ–उदाहरणाथव कपगलसूत्रें, शौनककृत प्राडतशाख्य, वेदागंज्योडतष, पतंजलीकृत योगसूत्रें, ईश्वरकृष्णकृत साखं्यकाडरका, 
डवशषेतः प्रकषानें पाडणनीकृत अष्टाध्यायी–नुसते वरवर पाडहले. त्याचं्यावरील भाष्यें–डववृती–टीका नुसत्या चाडळल्या, तरी मािंणीचा क्रम, 
डसद्धातं मािंण्याची पद्धडत, तकव शुद्धता इत्यादींवर फार कटाक्ष असलेला ठळकपणें नजरेंत भरतो. ‘डशक्षा’ हा प्रायोडगक डक्रयेसाठीं आधार, म्हणून 
त्यातं जरा सडंदग्धपणा क्षम्य माडनला, तरी एक डकमान अपेक्षा राहतेच. ती कोणत्याडह अथाने या उपलब्ध चोंपड्यातं पुरी होत नाहीं. कोठें काय 
सापंिेल त्याचा नेम नाहीं. स्पष्ट डवधानें डवरळच. सडंदग्धता फार, डववरण नाहीं, डववरणाचा पोकळ थाट मात्र आहे. श्रध्दाळु भाबिेपणा आहे. इतर 
जुन्या गं्रथातंील श्लोक क्रमाकंातं आले आहेत (जसें ‘योजनाना ंसहस्र ंतु शनैगवच्छेस्ट्त्यपीडलका’ इ॰), डवषयाला सववस्वीं गैरलागू ंअसा पाल्हाळ आहे 
आडण मुख्यमुख्य मुद्याचंा परामषवच कमी आहे. सप्तकडह सारेगमपडनध अशा क्रमाचें आहे! ‘गाधंारग्राम साडंगतला आहे’ याची तारीफ सागंतात, पण 
तो एका श्लोकातंच आटोपला आहे; त्या श्लोकाचा अथव नक्की ठरणें कडठण आहे. डशवाय; सामातंगवत इतर गं्रथातं श्रुडतश्रुत्यंतरें नाहींत तीं येथें 
आहेत; तें ठीक समजंू; परंतु “अमुक स्वर अमुकाची श्रुडत घेतो ककवा अमक्याची श्रुडत अमक्याला डमळते” अशा तऱ्हेची भाषा आहे; ती भाषा मतंगकृत 
बृहदे्दशीच्या म्हणजे डक्रस्तीशक ७००–९०० च्या आधीं म्हणजे डक्रस्तशक सुमारें ११०० च्या आधीं सापंित नाहीं हें कसें? मतंगानें ही भाषा वापरली 
आहे ती नारदीय डशक्षेचा श्लोक म्हणूनच, अवतरणातं. परंतु त्यातंडह ‘हा गाधंारग्राम स्वगवलोकातं वापरावा ककवा वापडरला जातो, भतूलावर नाहीं, 
असें नारद म्हणतो’ ककवा हा गाधंारग्राम स्वलोकापासून उत्पन्न झाला (भलूोकाज्जायते षड्जः इ॰) असें नारद म्हणतो (सगंीतरत्नाकरः–प्रथमः 
स्वरगताध्यायः) हें पौराडणक दृडष्टचें डवधान आहेच! 



 अनुक्रमणिका 

तें कसेंडह असोः नारदीय डशक्षेचा व प्रचडलत सगंीताचा मेळ दाखडवणारीं मतें हल्लीं ऐकंू येतात तीं तरी डकतपत बरोबर आहेत? प्रस्तुत 
लेखक अडभनवगुप्ताला फार माडनतो. तकव डचडकत्सा, स्पष्ट प्रडतपादन–उपपादन, सरळ मािंणी, यातं त्याची बरोबरी करणारा टीकाकार डवरळाच; 
सगंीतटीकाकार जे कसहभपूाल–चतुरकडल्लनाथाडद ते त्याच्या जवळपासडह पोहोचूं शकत नाहींत. ‘शुष्कवादातं आम्हालंा पिावयाचें नाहीं,’ ‘वाळू 
चावनू काहंीं फायदा नाहीं,’ ‘हें मत आम्हाला रुचत नाहीं’ असें जागजागीं सिकीनंतर सागंणारा तो एकटाच आहे! असा अडभनवगुप्त 
नारदीयडशक्षेच्या उद्धृत भागावर डलडहतानंा म्हणतो कीं ‘कोककलो वस्ट्क्त पंचम’ इडत सुतरामनुपपन्नम्! तेंडह बाजूला ठेवू;ं पण जेथेंजेथें नारदीय 
डशक्षेचा परामषव त्यानें घेतला आहे तेथें तेथें बहुधा त्याचा शरेा शेंवटीं असा पिलेला आहे कीं हें केवळ सामोपयोगी, म्हणून, म्हणून मुनींनीं (भरतानें) 
स्वीकृत केलें  नाहीं! हें फार महत्त्वाचें आहे. यातूंन स्पष्ट डनष्कषव असा कीं, १) सामसगंीत पुरातन व नारदीयडशक्षा हा (मूळ?) गं्रथ त्याचा एक 
आकरगं्रथ हें खरें, पण २) ‘भरतमुडनप्रणीतं नाट्यशास्त्रम्’ मधील सगंीतडवषय आडण सामसगंीत–डवषय यातं काहंीं असा फरक आहे कीं त्याचंी 
मूलडचडकत्साच वेगवगेळ्या वळणाचंी होते. 
 

अथात्, जर आपल्या प्रचडलत सगंीतडवषयाचा धागा नाट्यशास्त्राकिे पोंहोचतो, तर तो सामसगंीताकिे साक्षात् पोंहोंचणार नाहीं तर 
दूरान्वयानें पोहोंचेल. म्हणून सामसगंीत हें डकतीडह प्रगत असो, त्यामध्यें ‘गाधंवव–गान’ या परंपरेचें ‘आपलें ’ सगंीत हें फक्त बीजरूपानेंच डदसणार, 
हा डनष्कषव. 
 

परंतु ‘बीजरूप’ यातं ‘प्राथडमक मानव,’ ‘पडहला उद्गार,’ ‘प्रथम चारच स्वर होते’ इत्याडद डनराधार भाकि भारूि अडभपे्रत नाहींच 
नाहीं. 
 

— ही टीप डवस्तृत झाली पण अनेक कारणानंीं आवश्यक वाटली. लेखकाची दृडष्ट, त्याची डवचारपद्धडत व त्याचा ग्राह्ाग्राह्डववेक येथें 

स्पष्ट होईल. ज्यानंा ंहें पटत नाहीं त्याचं्याशीं वाद नाहीं. खरोखर चुका असतील तर त्या समजल्या तर उिम.]. हाताची डक्रया साहाय्य 
म्हणून आली, आडण पुढें त्या डक्रयेचे नानाप्रकार डनयडमत केले गेले, तरी मूलाधार अक्षरोच्चारकालच होता. 
अशा संगीताचा जो सवांत जुना गं्रथ उपलब्ध आहे [भरतमुडनप्रणीतं नाट्यशास्त्रम्’ च्या काळाबद्दल मतभेद आहेत. पं. हरप्रसाद 
शास्त्रींच्या मतें हा काळ डक्रस्तपूवव २०० च्या आसपास आहे, तर म क्िॉनेलच््या मतें डक्रस्तीशक ५००–६०० आहे. काणे यानंीं साधक-बाधक छाननी 
करून हा काळ डक्रस्तीशक ३०० च्या नंतर नाहीं असें ठरडवलें  आहे. त्या गं्रथाबरोबरच कोहल, वात्स्य व धूर्मतल याचेंडह गं्रथ तयार झाले असाव ेअसें 
त्याचंें मत आहे. हा गं्रथ भरतानें स्वतः तयार केलेला नाहीं हें पडहल्या दोन व शेंवटच्या दोन अध्यायातं डदसतेंच. (मात्र हे अध्याय भाकि कथाचें 
आहेत.) काणे याचें मत तर आहे कीं भरत या व्यस्ट्क्तस ऐडतहाडसक अस्ट्स्तत्व होतें असा पुरावा नाहीं. या नाट्यशास्त्राची परंपरा जुनीच आहे व तसें 
गं्रथातं डदसतेंडह, पण आधींची मािंणी उपलब्ध नाहीं. (प्रस्तुत लेखकाला मौज वाटते कीं, रत्नाकरातं अनेक गं्रथकाराचें हवाले आहेत त्यातं भरत हें 
नावं कोठेंतरी आहे, पण ते इतर गं्रथ कोठें आहेत? नंतरच्या गं्रथातंडह हाच प्रकार. उदाहरणाथव अहोबल (डक्रस्तीशक सुमारें १६००) मारुतीचें नावं 
घेतो; त्यापुढेंडह डशवमत, हनुमन्मत आडद मतें साडंगतलीं जातात, ते आधार कोणते व तीं मतें कोणती? ‘डवष्णुशमा’ आपल्या (डक्रस्तीशक सुमारें 
१९१३) डशष्यासं सागंतात कीं कोणी डवचाडरलें  तर आमचें मत ‘इंद्रप्रस्थमत’ म्हणून सागंत चला. हा काय प्रकार आहे? जो गं्रथ आज उपलब्ध आहे, 
सववमान्य आहे, उिम दजाचा आहे, ज्याच्या टीकेस अडभनवगुप्त व त्याच्या आधींचे डवद्वान् डचकाटीनें प्रवृि झाले, तो एका बाजूस पिला, आडण 
ज्याचंा ठावडठकाणा नाहीं अशीं केवळ नावंें घेतलीं गेलीं, हें काय आहे?) असो. या गं्रथावरील नान्यदेव (नान्यभपूाल) कृत भरतभाष्यटीका (सुमारें 
तेरावें शतक) पुण्याच्या भािंारकर इस्ट्न्स्टयटूमध्यें आहे ती अगदीं तोकिी व खंडित आहे. अडभनवगुप्ताची टीका बहुताशंीं उपलब्ध आहे. डतची 

तारीफ वर केलीच. अडभनवगुप्ताचा बहराचा काळ, काणे याचं्या मतें, डक्रस्त्रीशक ९९०–१०२० चा.], त्यातंील दृडष्टकोण असा कीं, 
गायन, वादन आडण हावमाव हे सवव जेव्हा ंएकत्र होतात तेव्हा ं त्या सवांचा डमळून एकसंध अखंि असा 
पडरणाम व्हावा. या एकसंध अखंि रूपास उपमा अशी डदली आहे कीं, ज्याप्रमाणें एकादी पेटलेली ज्योत 
वतुवलाकार डफरडवली तर ती ‘ज्योत’ अशी जागजागीं सुटीसुटी न डदसता ंएकचएक अस्ट्ग्नमय अखंि तेजाचें 
वतुवळ–आलातचक्र–डदसतें, त्याप्रमाणें हा प्रकार व्हावा; त्याचे गायन–वादन–हावभाव हे अवयव सुटेसुटे 
असे भासूंच नयेत [नाट्यशास्त्रम्, २८·७; आतोद्यडवडध. (गेयाडधकार).]. यातूंन नतवन वजा केल्यास गायनवादनास हाच 
न्याय लागेल, त्यातूंनडह गायन वजा केल्यास वादनाला आडण वादन वजा केल्यास गायनालाडह हाच न्याय 
लाडवणें योग्य होईल; म्हणजे गायन ककवा वादन हें स्वतंत्रपणें केलें  तरी त्याचे जे वगेवगेळे असे स्वतःचे 
अवयव तेडह ‘आलातचक्रप्रडतमम्’ असेच हवते, एकजीव हवते. हा जो मूळ गं्रथ, भरतमुडनप्रणीतं 
नाट्यशास्त्रम्, तो लोकाडभमुख आहे, म्हणजे सवव आबालवृद्ध स्त्रीपुरुषासंमोर दाखडवण्याच्या डक्रयेसंबधंीं 
आहे. पण केवळ स्वतःसाठीं, लोकडनरपेक्ष, आत्मन्येवात्मनस्तुष्टः–अपनीं तानमें मस्तान – असें केवल 
गायन ककवा केवल वादन तेव्हाडंह असणारच; म्हणून, लोकासं काय कसें वाटेल हाडह डवचार जर केवळ 
गायनवादनदृडष्टनें वजा केला तर, गायनाचे अथवा वादनाचे स्वतःचे जे अवयव, म्हणजे स्वर, वणव, उच्चार, 
लय, ताल, शब्द, अथव, अलंकार (करण, धातु) वगैरे सवव ‘धातु–मातु’ एकजीवच असाव ेहाच दृडष्टकोण 
त्याकाळीं असावा हेंच अनुमान प्राप्त होतें. 
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म्हणून गायनवादनातंील कालमान (लयमान, लय) जाणण्याचें जें साधन व त्याचें जें पडरमाण, 
त्याचीच प्रथम व्याख्या केली आहे. एक मात्रा, क, च, ट, त, प, य असें एक उच्चारसुकर ऱ्हस्व अक्षर 
उच्चाडरण्यास लागणारा काळ, तें तें साधन; आडण त्याचें जें कालप्रमाण तें आधारभतू लयपडरमाण 
[छन्दोगतत्वादेव मात्राशब्देन लघ्वक्षरमुच्यते । (कलाडनडध टीका, प्रबंधाध्याय ४·२३५). इतकी स्पष्ट व्याख्या दुसऱ्या सगंीतगं्रथात नाहीं. पहा. 
मात्राशब्देन तत्रोक्तडनयमपडरमाणमुच्यते ।… पंचलघ्वक्षरं तदेव डद्वगुण ंतडद्वगुण ंक्रमेण मागवत्रय ंआडवभावयडत । तेन मात्रासजं्ञा कतवव्येडत नाशकंनीयम् 

(अडभनवभारती ३१·७).]. 
 

डनमेष नावंाचा एक कालभाग आपल्या प्राचीन ज्योडतःशास्त्रातं आहे. त्याचें माप हल्लींच्या 
घड्याळाच्या पडरभाषेंत ४/४५ सेकंद ठरतें असें प्रस्तुत लेखकास डदसतें [प्रस्तुत लेखक हें गडणत पुढीलप्रमाणें कडरतो. 

भास्कराचायवकृत डसद्धान्तडशरोमडण, मध्यमाडधकार— 
“योऽक्ष्णोर्मनमेषस्य खरामभागः स तत्परः, तच्ुतभाग उक्ता— 
त्रुडटः, डनमेषैधृवडतडभि काष्ठा; तत्कत्रशतंा सद्गणकैः कलोक्ता ॥ १६ ॥ 
कत्रशत्कलाऽऽक्षीघडटका, क्षणः स्यान्नािीद्वय,ं तैः खगुणौर्मदनंच । 
गुववक्षरैः खेन्दुडमतैः असुः, तैःषड्डभः पलं, तैघवडटका खषड्डभः ॥ १७ ॥ 
स्याद्वा घटीषडष्ठरहः, खरामैमासो डदनैः, तैर्मद्वकुडभि वषवम् । 
क्षेते्र समादे्यन समा डवभागाः स्युिक्रराश्यशंकलाडवडलप्ताः ॥ १८ ॥” 

 
डनमेषः = डजतेंडद्रयपुरुषस्य नेत्रपक्ष्मपातकालः । राम = ३: दाशरथी राम, भागववराम, बलराम. श्रुत = १००. धृडत = १८. आक्षी = नाक्षत्रीय. 
(आधार = रंगनाथकृत वासनाभाष्य (डमतभाडषणी) व प.ं मुरलीधर ठाकूर, ज्योडतषाचायव, याचंी प्रभावासना टीका) 
 
यानुसार पुढील कोष्टक तयार होतें. 
 

 १०० त्रुडट = १ तत्पर १ डदन = ६० घडटका 

 ३० तत्पर = १ डनमेष १ घडटका = ६० पल 

 १८ डनमेष = १ काष्ठा १ पल = ६ असु 

 ३० काष्ठा = १ कला १ असु = १० गुरु (दीघव) अक्षरें 

 ३० कला = १ नाक्षत्रीय घडटका  उच्चाडरण्यास लागणारा 

 २ नाक्षत्रीय घडटका = १ क्षण  काल 

 ३० क्षण = १ डदन  
आता,ं १ डदन = २४ तास, १ तास = ६० डमडनटें, १ डमडनट = ६० सेकंद.  
म्हणून ४५ डनमेष = १ असु, २१६०० असु = १ डदन = ८६४०० सेकंद.  
म्हणून १ त्रुडट १/३३७५० सेकंद  

१ डनमेष = ४/४५ सेकंद. 
डशवाय, 

१ असु = ४ सेकंद 
१ गुववक्षरोच्चारकाल = ⅖ सेकंद. 

 
(मात्र डनमेषातं, पापंणी लवण्यास, ‘डजतेंडद्रय’ पुरुषच का ंसाडंगतला कळत नाहीं. अशा पुरुषाची पापंणी तो इच्छा करील तेव्हा ंव 

तेवढीच लवणार). 
 

काहंी सगंीतगं्रथातं, ८ क्षण = १ लव, ८ लव = १ काष्ठा, ८ काष्ठा = १ डनडमष, ८ डनडमष = १ कला, ४ कला = १ अणु, अणुदु्रत अथवा 
डवराम, २ अण ु= १ लघु असें डमळतें. हें कोष्टक लघुपाशींच थाबंतें, त्याचा उपयोग नाहीं. पण वरील डहशबेातं १ गुरु = ⅖ सेकंद हें माप डमळालें , तें 
वापडरलें  आडण १ गुरु = २ लघु असें माडनलें , तर १ गुरु = ⅖ सेकंद, १ लघु = ⅕ सेकंद, १ अणु = ⅒ सेकंद, १ कला = १/४० सेकंद व १ 
डनडमष = १/३२० सेकंद असें होतें. हा फरक फारच मोठा आहे. डशवाय डनमेषाः पंच डवजे्ञयाः । ककवा डनमेषाः पंच, मात्रा स्यात् । यानुसार येथें मात्रा 
म्हणजे ऱ्हस्वाक्षरोच्चारकाल ५/६४ सेकंद ठरतो तें पटणारें नाहीं. या लौडककी कला काष्ठा डनमेषि स्मृता बुधैः । न सा तालकला जे्ञया ह्न्येषा ं
तालगा कला । (नाट्यशास्त्रम् ३१-२ घनवाद्यडवडधः) हें यासाठींच म्हटलें  कीं काय? पण तो डनयम वरील कोष्टकास लावावा लागेल. मात्र येथें 
आपण वरील कोष्टक आडण येथलें  कोष्टक याचंा एकत्र डवचार केला, तो कदाडचत् सयुस्ट्क्तक नसेल. भास्कराचायाच्या गं्रथावर अडधक डवश्वास 
ठेडवणेंच श्रेयस्कर वाटतें. 
 



 अनुक्रमणिका 

वराहडमडहरानुसार गडणत :– 
 
२ त्रुडट = ½ डनमेष, २ अधवडनमेष = ४ त्रुडट = १ डनमेष, १५ डनमेष = १ काष्ठा, ३० काष्ठा, = १ कला, ३० कला = १ मुहूतव, ३० मुहूतव = १ अहोरात्र, 
१५ अहोरात्र डदवस = १ पक्ष, २ पक्ष = १ मडहना, ६ मडहने = १ अयन, २ अयनें = १ वषव. 
 
(वराहडमडहर). 
 
१ अहोरात्र = २४ तास = २४ × ६० डमडनटें = २४ × ६० × ६० सेकंद. 
१ मुहूतव = १¼ तास = ७५ डमडनटें, १ कला = २½ डमडनटें = १५० सेकंद. 
१ काष्ठा = ५ सेकंद, १ डनमेष = ⅓ सेकंद, १ त्रुडट = १/१२ सेकंद. 
‘डनमेषाः पंच, मात्रा स्यात्’ म्हणून १ मात्रा = १ ⅔ सेकंद. 
‘डनमेषः, पंचमात्रा स्यात्’ असें वाडचल्यास १ मात्रा = १/१५ सेकंद. 
 

हीं दोन्ही मापें भास्कराचायांच्या गडणतावरून अथवा नािीच्या ठोक्याचं्या ठोकताळ्यावरून केलेल्या तकाशीं जुळत नाहींत. १⅔ 
सेकंदाची मात्रा दीघव होते व १/१५ सेकंदाची ऱ्हस्व होते. डशवाय आजच्या वतावाच्या (मध्यलयाच्या ऱ्हस्वाक्षरोच्चारकालाच्या) अनुभवाशींडह हें 
डवसगंत होतें. 
 

म्हणून वर प्रथम केलेलें  गडणतच ग्राह्तम वाटतें. [आयवभटीयावरून केलेलं गडणत [डवष्कं्रमक] पहावें. त्यानुसार १ लघ्वक्षरकाल १ = 

मात्रा = ⅕ सेकंद] ]. असे पाचं डनमेष डमळून जेवढा एकूण कालभाग (४/९ सेकंद) होईल तेवढा एक मात्राकाल 
मानावा, आडण तो मध्यलयाचा मात्राकाल धरावा, असें साडंगतलें  आहे [डनमेषाः पंच डवजे्ञया गीतकाले कलान्तरम् । अथवा 
पाठभेदानें, डनमेषाः पंच मात्रा स्यात् मात्रायोगात् कला स्मृताः । नाट्यशास्त्रम् ३१·४. 
 

मात्र भास्कराचायांच्या कोष्टकानुसार सरळ काडढलेला गुरुकाल ⅖ सेकंद येतो, एका गुरुचे दोन लघु आडण एका लघुची एक मात्रा 
माडनली, तर मात्रा ⅕ सेकंदाची म्हणजे वरील ४/९ च्या जवळजवळ डनम्मी होते हें जुळत नाहींच. बरें ⅕ सेकंदाची मात्रा माडनली तर डनमेष, 
नाट्यशास्त्रानुसार, १/२५ सेकंदाचा म्हणजे भास्कराचायव–कोष्टकावरून वर काडढलेल्या डनमेषाच्या दुप्पट होतो. पण मध्यलयातं जवळजवळ अध्या 
सेकंदास एक उच्चारसुकर ऱ्हस्वाक्षर हें अनुभवास पटतें म्हणून ४/९ सेकंद = १ मात्रा हा त्यातंल्यात्यातं माडनण्यासारखा डनष्कषव ठरतो. 
 

काहंी गं्रथातं, शभंर कमलपत्रें एकावर एक ठेवनू त्या सवांस तीक्ष्ण काटं्यानें एकदम आरपार भेडदण्घास जेवढा काळ लागतो तेवढा एक 
क्षण असें आढळतें. हें भाकि आहे. कमलपत्रें कशी? डकती जाि? त्याचं्या डशरा काढावयाच्या काय? न काडढल्यास चवि दाबून धरावयाची कीं 
कसें? कमलपत्रें डकती कोंवळीं–ताजीं म्हणजे पातळ व भेडदण्यास सुलभ? काटंा कोणता व कशा प्रकारचा? याचा यातं काहंीं डवचारच नाहीं. 
 

याच्या उलट टोंकाला जाण्याची हल्लीं एक प्रवृडि आहे. सगंीत नाटक ‘अकादमी’ (?) या ससं्थेकरवीं सुचडवलें  गेलें  होतें कीं मात्राकाल 
हा मेरोनोम्च्या ठोक्यावंर सागंावा व तसा पाळावा; तशीं नोटेशनें करावीं. सध्या ंस्वस्तातं स्वस्त मेरोनोम्ला सुमारें १०० रुबये पितात. सामान्य 
कलावंत तो घेईल कीं तबलाजोिी घेईल? आडण असें माप पाळणार कोण? याचा डवचार केलेला डदसत नाहीं. आपलें  लयमापन केवळ 

व्यस्ट्क्तसापेक्ष आहे व तेंच आपल्या मोनोफोडनक सगंीताला योग्य आहे. वृंदवादनाची गोष्ट वेगळी.]. अथात् दु्रतलयाचा मात्राकाल 
याच्या डनम्मा, व डवलंडबत लयाचा मात्राकाल दुप्पट. 
 

दु्रतलयाची मात्रा २/९ सेकंदाची, म्हणजे पाव सेकंदाहून जरा कमी. 
 

मध्यलयाची मात्रा ४/९ सेकंदाची, म्हणजे अध्या सेकंदाहून जरा कमी. 
 

डवलंडबतलयाची मात्रा ८/९ सेकंदाची, म्हणजे एका सेकंदाहून जरा कमी. दु्रतलयातं, २/९ 
सेकंदातं एक ऱ्हस्व अक्षर उच्चारावें; मध्यलयातं ४/९ सेकंदातं एक ऱ्हस्व अक्षर उच्चारावें, व डवलंडबत लयातं 
८/९ सेकंदातं एक ऱ्हस्व अक्षर उच्चारावें. या कालमानाला ‘लघु’ म्हटलें  आहे. एक मात्रा म्हणजे एक लघु, 
हा टाळीचा म्हणजे तालागंलघु, ताललघु नव्हे; स्वरागंलघु आहे. 
 

दीघाक्षराचा काल याचा दुप्पट म्हणजे दोन मात्राचंा. त्याला गुरु म्हटलें  आहे. तीन मात्राचंा काल 
तो प्लृत अथात् एक गुरु म्हणजे दोन लघु ककवा ⅔ प्लृत; व एक प्लृत म्हणजे तीन लघु ककवा दीि गुरु. 
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ऱ्हस्वाक्षराच्या डनम्म्या काळाचींडह अक्षरें, जोिाक्षर वगैरेंत सापंितात, त्यानंा ‘दु्रत’ म्हटलें . 
त्याच्याडह डनम्म्या काळास ‘डवराम’ हें नावं डदलें  आहे. (‘दु्रतलय’ यातंील दु्रत वगेळा. तें डवशषेण. येथें दु्रत हें 
नाम). 
 

डवराम, दु्रत, लघु, गुरु यासं अनुक्रमें व, द, ल, ग, अशी सडंक्षप्त संज्ञारूपें डदलेलीं आहेत 
[छंदशास्त्रावरील सवांत जुना उपलब्ध गं्रथ कपगलकृत छन्दःसूत्रम् (व प्राकृतछन्दःसूत्रम्), याचा काळ डक्रस्तपूवव सुमारें ५०० माडनतात. त्यातं दु्रत, 
डवरामाचंा आढळ नाहीं. डवराम हा फार उशीरा ं आलेला डदसतो, सुमारें डक्रस्तशक १०००–११०० मध्यें. दु्रत मात्र पुष्कळच आधीं आला, 
नाट्यशास्त्रातं आहे. जेथें छंद, तेथें लघुची मात्रा हें मात्र रत्नाकरातंडह सापंितें. (४, ६३–६५). मात्रा, कला, लघुलव  इत्याडदशब्दैमात्रोच्यते 
(सुधाकरटीका). छ, प, च, त, द हे मात्रागण, ६, ५, ४, ३, व २ मात्राचें. त्याचं्या प्रस्तारानें होणारे गण ते रडत–, काम–, बाण–गण, त्यावंर 
आधाडरलेलीं गीतें (प्रबंध) तीं मातै्रला व गणैला. हे एलाप्रबंध. यातं डवराम नाहीं. तालाध्यायातं हें आहे. सडंक्षप्त सजं्ञा सवव तेथेंच आहेत. प्लृताचें 
डचह्न, रेफयुक्त गुरु असें आहे, तो कधीं  असा, कधीं  तर कधीं असा छापलेला आढळतो (छापखान्यानुसार). प्रस्तुत पुस्तकातं  डवराम, ऽ गुरु 

म्हणून ही गुरुडवरामाची (९ डवरामाचंी) खूण माडनली आहे व प्लृतास ३ हें डचह्न ठेडवलें  आहे. ही पद्धडत मीनप्पा व्यंकप्पाचंी आहे.]. 
 
 डवरामकाल (व) दु्रतकाल (द) लघुकाल (ल) गुरुकाल (ग) प्लृतकाल (प) 

दु्रतलय १/१८ सेकंद १/९ सेकंद २/९ सेकंद ४/९ सेकंद ⅔ सेकंद 

मध्यलय ⅑ सेकंद २/९ सेकंद ४/९ सेकंद ८/९ सेकंद ४/३ सेकंद 

डवलंडबतलय २/९ सेकंद ४/९ सेकंद ८/९ सेकंद १६/९ सेकंद ८/३ सेकंद 
  – ककवा स्थूलमानानें –   

दु्रतलय १/१६ सेकंद ⅛ सेकंद ¼ (पाव) सेकंद ½ सेकंद ¾ पाऊण से. 

मध्यलय ⅛ सेकंद ¼ (पाव) सेकंद ½ (अधा) सेकंद १ सेकंद ३/२ दीि 
सेकंद 

डवलंडबतलय ¼ (पाव) सेकंद ½ (अधा) सेकंद १ सेकंद २ सेकंद ३ सेकंद 
 

हीं आधारभतू प्रमाणमानें झालीं, (याचंा अनुभव घ्यावा, पटतील; मात्र हल्लींच्या प्रघातानुसार 
लहान वाटतील). [हल्लीं मध्यलय हा दु्रताच्या दुप्पट सावकाश व डवलंडबताच्या डनमपट सावकाश हें प्रमाण फारसें आढळत नाहीं, व डवलंडबत 

हा अडतडवलंडबत आडण दु्रत हा अडतदु्रत झाला आहे.] याहूंन लहान प्रमाणमान लघुचें नाहीं; म्हणजे डवरामकाल 
कमींतकमी – दु्रतलयाचा –१/१८ सेकंद, त्याहून लहान नाहीं. हें प्रमाण ठरलें , त्यातं बदल नाहीं, तें 
अढळ आहे, म्हणून त्याला ‘धु्रव’ म्हटलें  आहे. 
 

पण याचा अथव असा नव्हे कीं याहूंन वगेळ्या कालाचें अक्षरोच्चार होतच नाहींत अथवा करंूच नयेत. 
अथात् दु्रतलयाच्या एका अक्षरोच्चाराच्याहून दीघव उच्चार एकाच अक्षराचा केला तर त्याची सोय मध्य वगैरे 
लयातं आहे. पण कमी केला तर? म्हणजे उदाहरणाथव, एका अक्षरकाळातं (लघुमध्यें) एकाऐवजीं दोन 
अक्षरें बसडवलीं, दोन स्वरवणव बसडवले तर? अशा वळेीं त्या अक्षरासं, त्या वणांस, ‘कला’ म्हटलें  आहे. 
[कलाऽऽतोद्याऽऽत्मना न डवषयतया । तो डवस्तीणवः कलाना ंकालकृतो डवलंडबताडद कालभेदसपंादकः (अडभनवभारती २९, ३१). मात्रा कला 

लघुलव ः स्थािद्गणाश्छपचास्तदौ । (रत्नाकर ४·६३).] या उदाहरणातं एका मात्रेंत दोन कला बसल्या, प्रत्येक कला 
अधवमाते्रची झाली. म्हणजे मात्रा ‘डद्वकल’, दोन कलाचंी, झाली. असेच डत्रकल, चतुष्कल, पंचकल, 
षट् कल, अष्टकल वगैरे प्रकार आहेत डत्रकलातं एका मात्रेंत तीन वणव येतील, वगैरे. अथात् हें स्पष्टच आहे 
कीं सुमारें अध्या सेकंदातं जास्तींत जास्त डकती ऱ्हस्वाक्षरें आपण उच्चारंू शकंू त्याला मयादा आहे, म्हणून हे 
कलाभाग अक्षरापेंक्षा ंस्वरवणव, स्वरालंकार, (कण, खटका, मुरकी इत्याडद) यातंच मुख्यत्वें येणार, आडण 
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गं्रथातं त्याच संदभांत त्याचंा उल्लखे आहे. उदाहरणाथव एककल म्हणजे एका मात्रेंत एक अक्षर अथवा वणव 
अथवा स्वर, हा ‘कबदु;’ डद्वकल म्हणजे एका मात्रेंत दोन अक्षरें, वणव अथवा स्वर, हा ‘कंडपत’; असे 
‘अलंकार’ साडंगतले आहेत. [डबन्दुरेककलो जे्ञयः कस्ट्म्पति कलाद्वयम् । गतागतप्रविृो यः स प्रेंखोडलत इष्यते । (नाट्यशास्त्रम् २९·३८)] 
 

हें झालें  प्रमाणकालाच्या माते्रस अनुसरून. त्या मात्राकालातं डकती छोटेछोटे प्रकार कराव ेअथवा 
कडरता ं येतील तें यातं कळलें  व त्याचंीं नावंें कळलीं. पण मात्राकाल न वाढडवता ंकेवळ अलंकार वगैरेच 
दीघव करावयाचे असले तर? उदाहरणाथव, एखादें गायनवादन मध्यलयातं म्हणजे ४/९ सेकंद, जवळजवळ 
अधा सेकंद, हा मात्राकाल धरून चाललें  आहे, व त्यातं काहंीं भाग या मात्राकालापेक्षा ंमोठ्या कालाचा 
ठेवावयाचा आहे, तर त्या भागाचें प्रमाण दोन मात्रा, चार मात्रा असें होईल खरें, पण सारखेंसारखें जर 
दोनदोन मात्राचंेंच एक प्रमाणमान होणार असेल तर? उदाहरणाथव, ‘शरण चरण मदन दहन’ या बारा 
मात्राचंा प्रयोग चालला आहे, तो दु्रतलयातं आहे म्हणजे ‘श’ वगैरे प्रत्येक अक्षराचा काल २/९ सेकंद 
(सुमारें पाव सेकंद) आहे. तर जे स्वरालंकार घ्यावयाचे ते सुमारें चतुथांश, अष्टमाशं सेकंद (डद्वकल, 
चतुष्कल) इत्याडद छोटेच नेहमीं घ्यावयाचे काय? मोठेच घ्यावयाचे झाले तर? तबल्याचे आघातकाल 
बाराऐंवजीं सहाच करावयाचे असले तर? 
 

त्याची सोय ‘मागव’ या कल्पनेनें केली आहे. धु्रव, डचत्र, वृि अथवा वार्मतक आडण दडक्षण असे चार 
मागव साडंगतले आहेत. [डत्रडवधा सा च डवजे्ञया डत्रमागवडनयतादु्भतैः (डनयमा बुधैः) । डचते्र डद्वमात्रा कतवव्या वृिौ (वृि,े वार्मतके) सा डद्वगुणा 

स्मृता । चतुगुवणा दडक्षणे स्याडदत्येवं डत्रडवधा कला । (नाट्यशास्त्रम् ३१·३; ४)] मूळ प्रमाण तें धु्रवमागाचें, तें वर साडंगतलें . डचत्र 
मागांत दोनदोन मात्रानंीं जावें, म्हणजे जे वणालंकार वगैरे करावयाचे ते दोनदोन मात्राचें ठेवाव.े मात्रा 
केवढी, तर जो दु्रतमध्यडवलंडबत वगैरे काहंीं लय प्रथम पकिला असेल त्याच्या लघुकालाच्या 
प्रमाणाएवढी. म्हणजे येथें लय बदलला नाहीं; दु्रतलय पकिलेला असेल तर त्याच्या दोन मात्राएंवढ्या 
कालातं एकच वणालंकार ठेवनू, एकच अक्षर उच्चारून, त्यालाच मध्यलय म्हटलें  नाहीं; माप तेंच — 
दु्रतलयाचेंच — ठेडवलें  आहे, पण अक्षराचं्या, गीताच्या, अलंकाराचं्या सोईखातर त्या दु्रतलयातंच दोनदोन 
मात्राचं्या प्रमाणाचे वणालंकार घेतले. हा ‘दु्रतलय. डचत्रमागव.’ ‘मध्यलय, धु्रवमागव’ नव्हे. त्याचप्रमाणें, 
चारचार मात्रानंीं गेल्यास वृि अथवा वार्मतकमागव, व आठआठ मात्रानंीं गेल्यास दडक्षण मागव झाला, असें 
म्हटलें  आहे. 
 

उदाहरण देऊनच हा फरक स्पष्ट कडरता ंयेईल. 
 

“बालम,रे, मोरे मनकी जीत होवन दे रे” हें गाणें प्रडसद्ध आहे. [या प्रडसद्ध गाण्याचे काहंीं डवडचत्र उच्चार प्रचडलत 
आहेत: बाल, मुरे मोरे मनके, चीते होवन देरे । वगैरे. मूळ अथव असा आहे–हे लािक्या (बालम), माझ्या मनासारखें (मनकी जीत) होऊं दे, हे डप्रय 
(डपहरवा) डमत्रा (मीत), अहो सदारंग, (सदारंगजी), परदेशाला जाऊं नका, (ना जावो) मला सुखानें झोंप येऊं द्या. (सदारंग, डजनजाउं वगैरे 

नव्हे).] त्यातंील ‘बालम, रे’ एवढाच तुकिा आपण पाहंू. तो अत्यतं स्थूलमानानें–ठोकळेबाज पद्धतीनें–
डलडपबद्ध करंू. 
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या पाचं मात्रा झाल्या, ‘बा’ दीघव आहे त्याच्या मात्रा दोन, इतर अक्षराचंी एकेक मात्रा. याचा लय 
(दु्रत–मध्य–डवलंडबत असा काहंीं एक) पक्का करून टाकंू. म्हणजे ल, म, रे या प्रत्येक अक्षराचा काळ 
ठरला. तो आता ंबदलावयाचा नाहीं. लय समजा मध्य आहे. (मात्राकाल सुमारें अध्या सेकंदाचा आहे). जर 
तो काल दुप्पट (सुमारें एक सेकंद) केला, तर डवलंडबत लय होईल; व डनमपट (सुमारें पाव सेकंद) केला, 
तर दु्रत लय होईल. पण तसें करावयाचें नाहीं. पाचंव्या माते्रला (म्हणजे सुमारें दोन सेकंद संपताकं्षणींच) 
‘रे’ चा उच्चार झाला पाडहजे, हें पर्थय पाळावयाचें आहे. पण हें वाक्य, 
 

 
 

असें अध्या अध्या माते्रचे स्वरालंकार घेऊन म्हटलें , तर हें डद्वकल रूप झालें  असें होईल. असेंच 
चतुष्कल वगैरे. लय पूवींचाच, मध्यच. आता ंजर, 
 

 
 
असें म्हटलें , तर पडहल्या दोन मात्रातं एकूण सोळा अलंकार चढडवले, प्रत्येकीं आठ. पण अक्षराचं्या मात्रा 
बदलल्या नाहींत, बा दोन मात्राचंाच ठेडवला, म्हणजे या दोन मात्रापंुरतें पाहता ंअष्टकल रूप झालें ; लय 
मध्यच. पण आता ंअसें समजंू कीं हा जो एकूण सोळा कलाचंा डद्वमाडत्रक अलंकार आहे, तो मींिेनें वगैरे 
असा केला कीं तो एकजीव डदसेल. अथात् हा दोन मात्राचंा एकच अलंकार माडनला असें समजावयाचें. 
(वर जी ⅛ मात्राचं्या गडतची ‘दानेदार’ तान डदसते, डतलाच बेहलावा बनवावयाचें). तर ही दोन मात्राचंी 
अशी एक कला होईल, व केवळ त्या दोन मात्रापंुरतेंच पहावयाचें तर हा ‘एककल डचत्रमागव, मध्यलय’ 
झाला : ‘अष्टकल धु्रवमागव, मध्यलय’ नव्हे, असें म्हणावें लागेल. (अगदीं प्रथम दाखडवलेला, एका माते्रस 
एक कला, तो धु्रवमागव; त्यामध्यें अष्टकला दाखडवल्या. या शवेटच्या स्वरूपातं ‘बा’ याची दोन मात्राचंी 
एकच कला माडनली). 
 

हें उदाहरण हवें तसें यथाथव, समपवक नव्हे. याचें एक कारण असें कीं डचत्रमागव केला त्यातं दोन 
मात्रासं डमळून एकच (मींिेसारखा) अलंकार–अक्षरकाल न बदलता–ंकसा ठेडवला तें डलडहता ंआलें  
नाहीं. आडण दुसरें महत्त्वाचें कारण कीं, हल्लींच्या गायनपद्धडतमध्यें मागव हे पाडळले जात नाहींत. वरील 
‘बालम, रे’ या उदाहरणातंडह ‘बा’ हें दोन मात्राकालाचंें अक्षर एकाच अलंकारानें नटडवलें  खरें, परंतु 
त्याप्रमाणेंच ‘लम’ याडह दोन अक्षरकालामंध्येंडमळून एकच अलंकार ठेडवला नाहीं. जरी तो ठेडवला असता 
तरी ‘बालम, रे’ या संपूणव गीताचें गायन प्रत्येक दोन मात्रानंा एकेक कला अशा प्रकारें केलें  तरच तें गीत 
डचत्रमागाचें झालें  असतें. परंतु तसें होत नाहीं. ककबहुना या गीताची परंपरागत उठावण स्थूलमानानें 
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अशा धाटणीची आहे, डतच्यातं रंजकता आहे परंतु लयभागाचंी वाटंणी डवषमच आहे. कडवता म्हणतानंा 
अथवा ‘जनगणमन’ सारखीं गीतें म्हणतानंा ंसबधं गायनातं लयभाग समप्रमाणातं वाटूंन डक्रया केलेली 
डदसते, तेथें ‘मागव’ साभंाडळला जातो. तथाडप तशा प्रकारातं रंजकता कमी समजतात. 
 

मागव ही कल्पना काय आहे याचें सूचन येथें झालें . लवकरच तें अडधक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करंू. 
 

या चार मागांत तीन, सहा, बारा अशा (डतस्र) मात्रासं एकेक कला नाहीं. त्याचंी सोय म्हणून पुढें 
डचत्रतर मागव (३ मात्राचंी कला), षट्डचत्र मागव (१२ मात्राचंी कला), अधवषट्डचत्र मागव (६ मात्राचंी कला) 

[हे मागव डक्रस्तीशक ८००–११०० च्या आसपासच्या सगंीतमडणदपवण व सगंीतचूिामडणमध्यें आहेत.] असे नवीन मागव भरीला आले. हा 
प्रकार काहंीं प्राचीन नव्हे, डक्रस्तशक ९०० च्या आसपासचाच ककवा त्या आधींचाच आहे! 
 

डचत्रतर मागव वगैरे जेव्हा ंनव्हते तेव्हा ं३–६–१२ अशा मात्राकालाचंी सोय प्लृत, म्हणजे तीन मात्रा, 
हें प्रमाण वापरून केली जाई असें डदसतें. 
 

या मागांचें कालडनयमन केवळ अक्षरोच्चारकालानें करणें कडठण आहे हें डदसतेंच. तेव्हा ं
कालडनयमास आधार व पुडष्ट म्हणून हाताच्या डनयडमत हालचालींनीं लयावर डनयतं्रण ठेडवलें  जाई. ही 
हालचाल केवळ टाळीच्याच स्वरुपाची होती असें मात्र नव्हे, आडण केवळ टाळीनें कला, मागव याचंें 
कालडनयमन करणें शक्यडह नाहीं. टाळीडशवाय, चुटकी वाजडवणें, हात उताणा–पालथा पसरणें, बाजूला 
फें कणें इत्याडद डक्रयाडह होत्या. म्हणजे हस्तडक्रया ही आघातमय–सशब्द–असे तशी डनःशब्दडह असे. 
 

अशा सवव डक्रयासं ‘कला’च म्हणत. [कालः पडरस्ट्च्छद्यते आवापाडदडक्रयया सा कला । (अडभनवभारती ३१).] स्वरातं, 
वणांत, अलंकारातं, मात्राभाग दाखडवणारी ती कला; तसें हस्तडक्रयेंतडह लघुभाग (लघुचे म्हणजे 
ताललघुचे भाग) दाखडवणारी ती कलाच. त्या कलामंध्यें, सशब्द डक्रयानंा पाडण, पात अथवा डक्रया म्हणत. 
म्हणजे प्रत्येक डक्रया ही कलाच आहे, पण डनःशब्द कला ती पाडण–पात–डक्रया नाहीं. ती केवळ कलाच. 
 

म्हणून, ताल नावंाचें जें लयस्वरूप, तें कलापातलयास्ट्न्वत–म्हणजे डनःशब्द कला, सशब्द डक्रया 
आडण लयाचें डनयडमत कालमान म्हणजे वणांची दु्रतमध्यडवलंडबत अशी काहंीं गडत, यावंर आधाडरलेलें , 
त्यानंा ंअनुसरणारें, असें साडंगतलें  आहे. 
 

असे मुख्य बीजरूप ताल चार होते; ‘चच्चत्पटुः’, ‘चाचपटुः’, ‘पंचपाडण’ आडण ‘षट्डपतापुत्रकः’ असे 
त्याचें खुणेचे कारक शब्द आहेत व तींच त्याचीं नावंेंडह आहेत. चच्चत्पुटः व चाचपुटः यातं अक्षरें समान, चार 
चार, डदसतात, पण त्याचंा उच्चार डवडशष्ट असाच करावयाचा. [आदौ दे्व गुरुणी यत्र लघु च प्लृतमेव च । स डवजे्ञयः 
प्रयोगज्ञैस्तालिच्चत्पुटाश्रयः । (१०); चतुरश्रस्तु डवजे्ञयस्तालिच्चत्पटुो बुधैः । (८); आदौ गुववक्षरं जे्ञय ं लघुनी गुरु चैव डह । त्र्यश्रः स खलु 
डवजे्ञयस्तालिाचपुटो बुधैः । (९) इत्याडद. (नाट्यशास्त्रम् ३१). सुधाकरटीकें त स्पष्ट डववरण आहे. 
 

(चंचुपटु, चंचपुट इत्याडद शब्द काहंीं जण वापडरतात. तें डनराधार आहे).] 
 

चच्चत्पुटः चा उच्चार गुरु, गुरु, लघु व प्लृत आहे.  लघुचें (ताललघुचें) मान 
एक मात्रा माडनल्यास या आठ मात्रा होतात, लघुमान दोन मात्रा माडनल्यास सोळा, वगैरे. गुरुचें मान एक 
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मात्रा माडनल्यास चार मात्रा होतील. म्हणून हा चाराचं्या पटीचा, म्हणजे चतस्र, ताल म्हटला आहे. 
 हा डचत्रमागव होईल. 

 

चाचपटु : चा उच्चार गुरु, लघु, लघु व गुरु असा आहे.  लघु एक माते्रचा 
माडनल्यास या सहा मात्रा, दोन मात्रा माडनल्यास बारा. गुरु एक माते्रचा माडनल्यास तीन. म्हणून हा 
डतनाचं्या पटीचा ताल, डतस्र.  षट्डपतापतु्रकः चा उच्चार प्लृत, लघु, गुरु, गुरु, लघु व प्लृत. 

 
 

पंचपाडण चा उच्चार लघु, लघु, गुरु, लघु,  मात्रा पाचं; दहाडह. [परंपरा आडण द्राडवि 
तालपद्धडत पहाव.े] 
 

यावंरून होणारे संपके्वष्टकः आडण उद्धट्टक [भेदान्तरं त्र्यश्र्यस्याह । सम्पके्कष्टा(ष्ट)क इडत । सजं्ञामात्रमेतडदत्याह । 
सम्पक्का इष्टताला (ष्टका) अत्र इडत । सम्पके्वष्टक इत्यक्षराणीत्येके । अन्ये पाकिात्र डमडश्रत इडत । (अडभनवभारती) ३१·२१. डमश्रा गीतागंसयुंक्ता 
जे्ञया हु्द्धट्टकादयः । नाट्यशास्त्रम् (३१·२३).] 
 

संपके्वष्टक:– प्लृत, गुरु, गुरु, गुरु, प्लृत. मात्रा बारा. [परंपरा आडण द्राडवि तालपद्धडत पहाव.े]  

 [याचा नाद व षट्डपतापतु्रकः चा ‘नाद’ वगेळा आहे, हें लक्षातं घ्यावें.] उद्
धट्टक गुरु, गुरु, गुरु. मात्रा सहा, तीनडह. [परंपरा आडण द्राडवि तालपद्धडत पहाव.े] 
 

 
 

या प्रत्येक तालाची हस्तडक्रया काय असावी, म्हणजे कोणत्या अक्षरावर, कोणत्या तुकड्यावर, 
काय काय हालचाल ठेवावी, हें ठराडवक असे. 
 

धु्रवमागांत हस्तडक्रया दाखडवणाऱ्या या लघु नामक प्रत्येक तुकड्याचें कालमान एक माते्रचें, 
डचत्रातं दोन मात्राचंें, वृिातं (वार्मतकातं) चार मात्राचंें व दडक्षणातं आठ मात्राचंें होतें, त्या त्या मागांत 
दु्रतमध्यडवलंडबत लय असेच. 

 
आता ंमागवकल्पना जरा स्पष्ट होईल. 
 

 एका अक्षरास एक डक्रया. धु्रवमागव. 
 

 दोन अक्षरासं एक डक्रया. डचत्रमागव. 
 

 चार अक्षरासं एक डक्रया. वृिमागव. 
 



 अनुक्रमणिका 

 आठ अक्षरासं एक डक्रया. दडक्षणमागव. 
 
यातं अक्षराचंा उच्चारकाल बदलला नाहीं, म्हणजे लय कायम आहे. म्हणून हा दु्रत–मध्य–डवलंडबत असा 
डवषयमेद झाला नाहीं. अक्षरावंर जोर कोठें, टाळी कोठें, त्यातं फक्त बदल झाला. तीं स्थानें फुलीनें 
दाखडवलीं आहेत व त्याचें क्रमाकंडह डदले आहेत. 
 

दुसरें उदाहरण पहा. ‘नरपडत, हयपडत, गजपडत, भ ूऽ पडत’ हें म्हणावयाचें आहे. यातं ‘भऽू’ दोन 
मात्राचंा आहे व इतर सवव अक्षरें एकेका माते्रचीं आहेत. म्हणजे एकूण मात्रा सोळा. हें टाळ्या देत म्हणूं. 
म्हणण्याचा ‘वगे’ कायम ठेवावयाचा आहे, म्हणजे मात्राकाल व त्यामुळें  लय कायम ठेवावयाचा. 
 

(टाळीचें डठकाण फुलीनें दशवडवलें  आहे.) 
 

 न र प डत ह य प डत ग ज प डत भ ू ऽ प डत. 

 × × × × × × × × × × × × × × × × 
 

— सोळा टाळ्या, एका माते्रस एक डक्रया (टाळी). हा धु्रवमागव. 
 

(हें डवडचत्र वाटेल; प्राचीन काळींडह धु्रवमागव प्रत्यक्ष वतावातं नसे असें डदसतें). 
 

 न र प डत ह य प डत ग ज प डत भ ू ऽ प डत 
 ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  

 
—लय कायम आहे, एकूण वेळ पूवींइतकाच, पण टाळ्या आठ, दोन मात्रानंा एक डक्रया. हा डचत्रमागव. 
 

 न र प डत ह य प डत ग ज प डत भ ू ऽ प डत (ऽ ऽ)—लय कायम आहे, पण 

 ×   ×   ×   ×   ×   ×  
 
टाळ्या सहा. तीन अक्षरानंा (मात्रानंा) एक टाळी. हा डचत्रतर मागव. यातं शवेटच्या टाळीला एकच अक्षर 
डमळालें , दोन अक्षरें कमी पिलीं, कारण अक्षरें सोळा आहेत, व सहा टाळ्यानंा ं६ × ३ = १८ अक्षरें हवीं. 
डतनानें भाग जाण्याइतकीं अक्षरें हवीं, कारण हा डतस्र मागव आहे. येथें डतस्र–चतस्रभेद डदसेल. 
 

 न र प डत ह य प डत ग ज प डत भ ू ऽ प डत. —लय कायम आहे. चार 

 ×    ×    ×    ×     
मात्रासं एक टाळी. हा वृि (वार्मतक) मागव. 
 

 न र प डत ह य प डत ग ज प डत भ ू ऽ प डत. (ऽ ऽ)— सहा मात्रासं एक  

 ×      ×      ×     
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टाळी. अधवषट्डचत्र मागव, डतस्र. पुन्हा ंदोन मात्रा कमी पिल्या. 
 

 न र प डत ह य प डत ग ज प डत भ ू ऽ प डत. — आठ मात्रासं एक टाळी. 
 ×        ×         

दडक्षण मागव. 
 

 न र प डत ह य प डत ग ज प डत भ ू ऽ प डत. ( ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ) — बारा 

 ×            ×     
 
मात्रासं एक टाळी. षट्डचत्र मागव. शवेटीं आठ मात्रा कमी पिल्या. त्या शवेटीं अवग्रहडचह्नानें दाखडवल्या 
आहेत. वस्तुतः हीं डचन्हें भऽू नंतर असलीं तरच उच्चारसौकयव व सुबकपणा भासेल, पण येथें फक्त कल्पना 
द्यावयाची आहे. आता ंया सोळा अक्षराऐंवजीं | सारेगमपधडनसा‘रे’ सा’डनधपमगरे | एवढे सोळा स्वर म्हणून 
पहाव.े टाळ्या न देता,ं जेथें फुली पिणार तो स्वर ‘ठसक्यातं’ म्हणून पहावा, म्हणजे मागवकल्पना पटेल. 
टाळी आवश्यक नाहीं. डतचें कायव उच्चारभेद, स्वरभेद यानंींडह होतें. 
 

म्हणजे लयमान हें मूलतः वणोच्चार, स्वरनाद आडण अक्षरकाल यावंरच ठरतें, आडण हाताचं्या 
आघातडक्रयेनें तें फक्त बाडंधलें  जातें हें पटेल. वरील सवव मागांत लयमान एकच आहे, हस्तडक्रया 
(उच्चारडक्रया) वगेवगेळी आहे. 
 

अक्षरें कमी पित असलीं तर काल भरून काढण्यासाठीं, अथवा स्वरालंकार वणोच्चारानंीं 
दाखडवण्यासाठीं, डनरथवक असे वणवडह पूवीं योजीत. ही पद्धडत अगदीं सुरुवातीसडह होती; आउ, हाउ, असे 
उच्चार त्यावळेीं असत. त्यासं स्तोभाक्षरें ककवा ‘स्तोभ’ म्हणत. अथवा मूळ शब्दाचा उच्चारडह बदलीत. जसें 
‘अग्नये’ ऐवजीं ‘आग्नोये’, ‘ओग्नायी’ ककवा ‘ओवाग्नायी’, ‘शसं्यो’ ऐवजी ‘शग्गस्यो’ वगैरे. या बदललेल्या 
उच्चारासं ‘स्तोक’ म्हणत. स्तोकस्तोभाडंशवाय गायन नसे; मात्र तें ठराडवक असे, वाटेल त्यानें वाटेल तेव्हा ं
वाटतील तशीं स्तोकस्तोभें वापरावयाचीं नसत. [सामवेदाचीं जीं ब्राह्मणें आहेत त्यातं स्तोकस्तोभें डलहून ठेडवलेलीं आहेत.] 

आजडह हा प्रकार डदसतो; अरे, अरी, हा ंहा,ं हो माई, अब असे अथवरडहत शब्द गीतातं पूरक म्हणून येतात, 
लावणी–पोवाड्यातं, अहो, अहोजी, राया, हो, जी, अन्, आन्, तवा,ं हे शब्द येतात, हें स्तोभच आहे. 
‘मंदर’ (मंडदर) ऐवजीं मंदरवा, मंडदरवा, डपयाऐवजीं पी, डपयरा, डपहरवा, ऱ्हस्वाचें दीघव–दीघाचें ऱ्हस्व, 
जोिाक्षर फोिून सुटें करणें (धरम, करम, छतर इत्याडद) हें स्तोकच आहे. आडण हीं स्तोकस्तोभेंडह भाषेंत 
ठरलेलींच आहेत, रूडढनें पक्कीं झालेलीं आहेत, त्यातं स्वातंत्र्य घ्यावयाचें नाहीं. स्तोभासंच पुढें शुष्काक्षर, 
शुष्क म्हणू ंलागले आडण केवळ शुष्काक्षरावंर आधाडरलेलेंच गीतडह आलें , जसें ‘डदङ्ग्ले झण्टंु जम्बुक 
जगडत य झण्टंु डदङ्ले,’ ‘डदङ्ग्ले जगडत यवलडत कतेचाडतडतझ लघु चझल पशुपडतचा’, ‘डदङ्ग्ले डदङ्ग्ले 
जगडत य वलडत क डतडतझलकुचझलडदडगडनडग गणपडतचा, चलडत क गणपडत पशुपडत सुरपडत चा’ वगैरे. 

[नाट्यशास्त्रम् ३१·९७, १०१, १०६. अशीं डकत्येक उदाहरणें आहेत.] हा प्रकार कमींतकमी डक्रस्तशक १२०० पयंत वाढत 
गेला. त्यावळेीं ‘कपाल’ नावंाची गीडत, डनयमानुसारी अशी असे. जसें षाड्जी कपालाचें उदाहरण: “झण्टंु 
झण्टंु | खट्वागंधरं दंष्राकरालं | तडित्सदृशडजह्व ं | हौहौहौहौ हौहौहौहौ | बहुरूपवदनं घनघोरनादं | 
हौहौहौहौ हौहौहौहौ | उॅँ उॅँ ऱ्हा ंरौं हौहौहौहौ | नृमुण्िमस्ट्ण्ितम् | हंूहंू कहकह हंूहंू | कृतडवकटमुखम् | नमाडम 
देव ंभरैवम् ||” [हें व इतर कपालें  रत्नाकराच्या प्रबंधाध्यायातं सापंितील.] हें सवव नादानुसारी आहे, वाद्यसंगीतास योग्य वा 
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पूरक आहे. पण त्यातं वणोच्चार व वणोच्चारकाल हेंच प्रधान आहे, अथव असा नाहीं. आपले चतुरंग व तराने 
याच परंपरेंतले नव्हेत काय? 
 

येथें अथवहाडनचा दोष येतो हा मुद्दा उपस्ट्स्थत होत नाहीं. अथवपूणव गीताचा वताव अथवहाडनकारक असू ं
नये हें ठीक, पण जेथें बुद्ध्याच अथवशून्य रचना आहे तेथें अथवचचा कसली? मुख्य मुद्दा हा कीं 
वणोच्चारानुसारच लयमान ठरतें, आडण हा मुद्दा शुष्कगीतातं (डनगीतातं) सुद्धा ंकायमच राहतो. केवळ 
टाळीनेंच लयकाल ठरतो असें नाहीं! 
 

आता,ं शुष्काक्षर जरी झालें  तरी तें ऱ्हस्व ककवा दीघव ठेवावयाचें तर त्याला काहंीं मयादा असणारच, 
आडण त्या मयादा वगेवगेळ्या मागांत वगेवगेळ्या पिणार. उदाहरणाथव डदङ्ग्ले हा शब्द फार 
दीघवकालाच्या, उदाहरणाथव दडक्षण, मागांत (आडण त्यातंडह डवलंडबतलयातं) डकती लाबंणार? म्हणून, 
डदङ्ग्ले वगैरेंस एकच मात्रा द्यावयाची तर संथ लयातं दडक्षणमागव फारसा उडचत नव्हे. 
 

हें आजडह डदसून येतें. आजच्या संगीतातं ʹत्रकʹ हा दोन समान लाबंीच्या अकारान्त अक्षराचंा वणव, 
शुष्काक्षरबोल म्हणून वापरला जातो. जलद लयातं हें चपखल बसतें, त्र ची एक मात्रा व क ची एक मात्रा. 
(अथवा अधी अधी मात्रा). मात्रा काहंीं प्रमाणातं लाबंवनू त्र ऽ, कऽ हेंडह जमतें. पण यालाडह काहंीं मयादा 
आहेच. फार दीघव अकार कसा करणार? तो त्राऽ, काऽ असा होण्याची – म्हणजे त्याचें वणवरूप 
डबघिण्याची भीडत आहे. म्हणून ‘एक मात्रा’ हें प्रमाण जर दीघव ठेवावयाचें तर त्र ऐवजीं डतर व क ऐवजीं 
डकट अशीं अक्षरें वापडरतात. डतरडकट यातंील प्रत्येक अक्षराची अधवमात्रा समजली तर या दोन मात्रा, दीघव 
त्रक या दोन मात्राऐंवजीं वापडरता ंयेतात व त्याडह डतऽरऽ, डकऽटऽ अशा दीघव करता ंयेतात. डतरडकट च्या 
चार मात्राडह माडनता ं येतील व माडनतातडह; पण आपण मागवकल्पनेशीं जुळणारे काहंीं आधुडनक प्रकार 
पाहत आहोंत. 
 

म्हणजे असें डदसतें कीं मागव ही कल्पना आता ं गेली म्हणतात, पण खरोखर ती कल्पना ज्या 
कारणासंाठीं ज्या हेतूनें उत्पन्न झालीं तीं कारणें, तो हेतु अजूनडह अस्ट्स्तत्वातंच असल्यामुळें, त्या कल्पनेचा 
आडवष्कार व पडरभाषा हीं फक्त बदललीं. 
 

मूळ मात्राकाल, प्रत्येक मागांतील मात्राकालाचें प्रमाण, त्या त्या प्रत्येक मागांतील दु्रतमध्यडवलंडबत 
लयाचं्या मात्राचंें मान, त्यातंील एककलडद्वकल इत्याडद अंशभाग, त्यातंील समा–स्रोतोगता आडद यतींचें 
परस्पर कालप्रमाण, हें सवव अक्षरोच्चारकालानें, वणांनीं, ठरतें. पण प्रत्यक्षातं तें दीघवकाल डनभावनू नेणें फार 
कडठण, म्हणून हस्तडक्रयेच्या साहाय्यानें कालडवभाग यथातर्थय साधून लय साभंाडळला जातो. ही साहाय्यक 
डनयामक हस्तडक्रया म्हणजेच कला, आडण डतच्यातंील टाळी–चुटकी वगैरे ज्या सशब्द कला तो पात, हें 
आपण पाडहलें . 
 

या हस्तडक्रया (कला) पुढीलप्रमाणें होत्या. 
 
अ) पात, पाडण अथवा डक्रया नामक सशब्द कला. ही चार प्रकारची. त्याचंीं नावंें धु्रवा, शम्या, 

ताल आडण सडन्नपात. त्याचं्या सडंक्षप्तसजं्ञा ध, श, ता व स.ं (येथें धु्रवा ही कला आहे, शब्द 
स्त्रीकलगी आहे.) 
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१) धु्रवा कलेमध्यें चुटकी (च्छोडटका) वाजवनू लगेच हात खालीं केला जाई. 
  
२) शम्यामध्यें उजवा हात िाव्यावर मारीत. (ही आजची टाळी). 
  
३) ताल मध्यें िावा हात उजव्यावर मारीत. (िावखोरी टाळी) 
  
४) सडन्नपातमध्यें दोन्ही हात उभे समोरासमोर आणून दोहोंची टाळी मारीत. (समोरची 

टाळी). 
  
आ) कला नामक डनःशब्दडक्रया. ही चार प्रकारची. त्याचंीं नावंें आवाप, डनष्क्राम, डवके्षप आडण 

प्रवशेक, संडक्षप्त संज्ञा अ (आ), डन, डव. आडण प्र. 
  
१. आवापकलेंत हात उभा धरून त्याचीं बोटें वळवीत. 
  
२. डनष्क्राम कलेंत, बोटें वळडवलेला हात पालथा करून त्याचीं बोटें सरळ उलगिून धरीत. 
  
३. डवके्षपकलेंत, बोटें पसरलेला उजवा हात उभा करून उजव्या बाजूस फें कीत. (के्षप ककवा 

प्रके्षप अथवा आके्षप अशींडह नावंें आढळतात.) 
  
४. प्रवशेक कलेंत हात पालथा धरून त्याचीं बोटें वळवीत. 

 
धु्रवा शब्द स्त्रीकलगी आहे, पण इतर सातडह शब्द पुंडल्लगीच आहेत. के्षप–प्रके्षप–आके्षप हे पयायशब्दडह 
पुंकल्लगीच. (धु्रवास अवाशम्या हा स्त्रीकल्लगी पयायशब्द आढळतो.) [शम्पा, अवाशम्पा असें डलडहतात त्याला आधार सापंित 
नाहीं. या कलाचंें वणवन दडिलम् ११८–१२१ मध्यें व कसहभपूालानें सुधाकरटीकें त उिम केलें  आहे.] 

 
कालान्तरानें कलासंख्येंत वाढ झाली. धु्रवका, सर्मपणी, कृष्णा, पडद्मनी, डवसर्मजता, डवडक्षस्ट्प्तका, 

पताका व पडतता या आठ नव्या डनःशब्द कला दाखल होऊन एकूण कलासंख्या सोळा झाली. पैकीं सशब्द 
डक्रया फक्त चारच राडहल्या. [धु्रवका सर्मपणी कृष्णा पडद्मनी च डवसर्मजता । तथा डवडक्षस्ट्प्तका चैव पताका पडतता च सा । –

अष्टोिरशतताललक्षणम्, मडणदपवणः इत्याडद.] हे योग्यच झालें . कारण डवराम, दु्रत इत्याडद मात्राभागाचंी, त्याचप्रमाणें 
प्लृत या तीन मात्राचं्या कालाची सोय करावयाची आडण वगेवगेळ्या मात्राकालासं ‘एक’ मानून त्यावंर मागव 
आधारावयाचे, तर लयमान साभंाडळण्यासाठीं हाताचं्या डनःशब्द हालचाली अडधक प्रकाराचं्या होणें अवश्यच 
आहे. 
 

डठकडठकाणीं या कला कशा वापराव्या त्याचे डनयम आहेत. त्यातं धोरण असें डदसतें कीं, एका 
कलें तून दुसरींत अखंि अनायासें जाता ंयावें. उदाहरणाथव, ‘संताशता’= सडन्नपात, ताल, शम्या, ताल. (व 
पुन्हा ं पुन्हा ंसंताशता). समोर दोन्ही हाताचंी टाळी वाजवावयाची (सडन्नपात), हात दूर कडरताकंडरता ं
आिव ेकरून उजवा उताणा–िावा पालथा धरावयाचा, त्याचंी िावखोरी टाळी वाजवावयाची (ताल), ती 
उलटी कडरताकंडरताचं हात दूरडह न्यावयाचे, व आता ंउताण्या झालेल्या िाव्या हातावर उजव्या, आता ं
पालथा झालेल्या, हातानें टाळी वाजवावयाची (शम्या), ती उलटी कडरताकंडरताचं हात दूरडह न्यावयाचे, 
आता ं त्याचंी होणारी िावखोरी टाळी वाजवावयाची (ताल), व हात दूर कडरताकंडरता ं ते समोर उभेडह 
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करून पुढच्या ‘संताशता’ या आवृडिसाठीं सज्ज व्हावयाचें, हें अखंितेनें, डनयडमतपणानें, सहज साध्य आहे. 
करून पहावें. 
 

(या कलामंध्यें जो ताल, ती एक सशब्द पातडक्रया आहे. ‘करतलप्रडतडष्ठत’ ताल, हल्लींचा ‘ताल’, 
तो वगेळा, हें स्पष्टच आहे). 
 

येथपयंत प्रगडत होईतों काहंीं डलडपडचह्नें आलीं. डवराम (व) दु्रत (द), लघु (ल), गुरु (ग) व प्लृत 

यानंा अनुक्रमें  ही डचह्नें डदलीं गेलीं. प्लृताचें डचह्न  असें,  असें,  अथवा  असेंडह 
आढळतें. [प्रस्तुत पुस्तकातं  हा गुरुडवराम व ३ हा प्लृत असें डलडहलें  आहे.] 
 

ही जी कला–मागव–डक्रयामंध्यें वाढतीवाढती प्रगडत झाली, ती नाना वणोच्चार व त्यामंधील नाना 
मात्राभाग, नाना ऱ्हस्वदीघें, नाना खंि, नाना आघात, यामुंळेंच प्रामुख्यानें झाली असावी; अशा वणोच्चारानंीं 
त्या त्या प्रकारची हस्तडक्रयाडह होत गेली असावी; हा तकव  अगदींच गैर म्हणता ंयेणार नाहीं, आडण डवडवध 
भाषा व त्याचें उच्चार याचंा यातं बराच हात असला पाडहजे हेंडह सयुस्ट्क्तक डदसतें. उदाहरणाथव, धु्रवा 
नावंाचीं गीतें आहेत, त्याचें अनेक भेद–पोटभेद असले तरी त्या प्रत्येकाचे डनयम अगदीं ठरलेले आहेत. 
त्यापंैकीं ‘कमललोचना’ ही (जगतीछन्दातंील) धु्रवा पहा; 
 

डद्वजगणमुडनगणवर्मधततेजाः, प्रडवततडकरणसहस्रडपनद्धः । 
डवधूडनतडतडमरपटं जगद्दीप उदयडत गगनतले आशु सूयवः ॥ 
याचे सवव भाग गावयाचे कसें तें ठरलेलें  आहे. याच धु्रवचेें शौरसेनी प्राकृत भाषेंतील रूप असें आहे : 
डदअगणमुडनगणवडड्डततेओ, पडवततडकरणसहस्सडपणद्धो । 
डवधुडनअडतडमरपिं जगदीवो उदयडत गगणदळे असु सूरो ॥ 

 
हें भाषातंर प्रस्तुत लेखकानें केलेलें–करवनू घेतलेलें  नाहीं, मूळ गं्रथातंच आहे. (नाट्यशास्त्रम् 

३२·२१९), म्हणजे एकाच काळीं हीं दोन्हीं रूपें अस्ट्स्तत्वातं होतीं, दोन्ही धु्रवाच, एकाच कमललोचना 
जातीच्या. दोहोंचे डनयम बाडंधलेले व ते एकच. पण प्राकृताची दुसरी ओळ संस्कृतच्या दुसऱ्या ओळीबरोबर 
म्हणून पाडहली तर थोिा डक्रयाभेद करावा ही प्रवृडि होतेच. डवधूडनत आडण डवधुडनअ, जगद्दीप आडण 
जगदीवो, आशु सूयवः आडण असु सूरो यातंील उच्चारभेद जाणवण्यासारखा आहे. 
 

जरा अलीकिचें उदाहरण डदले तर हें स्पष्ट होईल. ‘सौभद्र’ नाटकातंील डप्रये, पहा रात्रीचा समय 
सरुडन येत उषःकाल हा – हें गाणें प्रडसद्धच आहे. कोंकणी, म्हणजे गोमंतकीय कोंकणी बोली, या भाषेंत तें 
असें आहे. [हा उतारा प्रस्तुत लेखकानें डवडवधज्ञानडवस्तार माडसकातूंन अनेक वषांपूवीं घेतला होता. माडसकाचें वषव आठवत नाहीं. हें नाटक 
डकलोस्कराचं्या सौभद्र नाटकाच्या आधींचें आहे. सौभद्राचे पडहले तीन अंक १८·११·१८८२ ला, व पुढचे दोन डमळून सपूंणव नाटक माचव १८८३ मध्यें 
रंगभडूमवर आलें . (मुजुमदारकृत डकलोस्कर).] 
 

(बोकंतुर कृष्णप्रभकृुत चंद्रहास नाटकातंील पद, १८८० च्या आधींचें. राग मोहनम्, ताल दादरो). 
 

डप्रये पळें  रात्री ती गेडल्ल धाव्नू फालें  जाल्लें चोयी । 
सुंदडरचो यरुण ुडदस्ता ं। अंधकार डभन्न ुधावं्ता । 
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थंि थंि वारे येिा ं। मंद जाल्ल ेडदव्व े। 
नक्षत्र डनस्ट्प्ल म्होण ु। पक्ष मधुर शब्द कोनंू । 
वृक्ष सोण ुधावं्ता तेन्य ू। भक्ष सोदून । 

 
‘डप्रये पहा’ या गाण्याशीं तुलना कडरता,ं या (जुन्याच) गाण्याचे उच्चार ककडचत् डभन्न आहेत असें 

डनडितच जाणवले; डवशषेतः त्यातंील अकार दीघव होतात व अकार अडधकडह आहेत असें डदसेल. दोन्ही 
गाण्याचंी चाल एकच आहे. पण जर कोणास वाटलें  तर तो या दुसऱ्या गाण्यातंील स्वरलयडक्रया, शब्दावंर 
अत्याचार न कडरता,ं [पण अकार, देशीभाषेंतडह डकती लाबंवावा याला मयादा आहे. डवमल अ । ऽऽऽऽ । ऽऽऽऽ । धरडनककटमोऽऽ । हहा ऽऽ । 

ऽऽऽ पा । ऽऽऽऽ । पी । यातं तो फारच लाबंला. (असें हल्लीं ऐकंू येतें).] काहंीं प्रमाणातं डभन्न दाखवू ंशकेल. करून पहावें. 
 

तात्पयव, भाषाभेदानें वणवभेद आडण वणवभेदानें डक्रयाभेद होणें हें अगदीं साहडजकच आहे. ‘डपयाडबन 
नही आवत चैन’ आडण ‘डप्रयाडवण नाडह काहंीं ग चैन’ याचंी डक्रया पूणवपणें एक होणारच नाहीं, काहंीं फरक 
होईलच. [बाइ डप्रयाडवण नाकह काकंह ग चैन, कैसें करंू मी हें मन वगैरे. ना. सी. फिकेकृत अल्ला हो अकबरमध्यें हें भाषातंर वाडचल्याचें स्मरतें.] 
‘भक्तजनोंका संकट छनमें दूर करे’ ची डक्रया तंतोतंत होण्यासाठीं ‘भक्तजनाचें सकंट तुडझया ंलवडह नुरे’ 
असें करावें लागलें . 
 

लोकभाषा, देशीभाषा अनेक असतात व त्यातं काहंींतरी उच्चाराचा फरक असतो. भाऊ हा शब्द 
वऱ्हािातं, खानदेशातं, पुणें प्रातंातं, कोल्हापुरकिे, मालवण–कुिाळ–गोंव्याकिे, वगेवगेळया तऱ्हानंीं 
उच्चाडरला जातो; मंुबईच्या पाठारे समाजातं डकत्येकदा ं भा् असाच उच्चार ऐकंू येई. याच्या डक्रया 
वगेवगेळ्या होणें साहडजक आहे. आडण डक्रया म्हणजे केवळ आघातच नव्हेत, तर स्वरनाद, त्याचें 
चढउतार, त्याचं्यामधील सूक्ष्म वणालंकार (कला) याडह डक्रयाच होत; त्यामंध्येंडह थोिेथोिे फरक 
असणारच. व हें सवव एकाचकाळीं एका देशातं अस्ट्स्तत्त्वातं असू ंशकते. 
 

प्रत्येक देशीभाषा आपापल्या संगीतातं आपापल्या भाषेच्या मोिणीला अनुसरून फरक कडरणारच; 
मग बाडंधलेलें , प्रमाणाधार असें, डनयमबद्ध, सववमान्य संगीत काहंींडह असो. 
 

हेंच भेदरूप वाढत गेलें  कीं नानादेशींचें संगीत डनडित वगेवगेळें  भासू ंशकतें. असें हें ‘देशी’ संगीत 
वाढलें  कीं त्यानें सुरुवातीस जो थोिा वगेळा प्रकार दाखडवला तो अडधक वाढल्यामुळें, त्यामध्यें मूळचे जे 
सववमान्य संगीतडनयम, ते डभन्न झालेसें वाटण्याइतपत अपवाद होतात. आडण मग हे अपवादडह मूळच्या 
डनयमातं दाखल करून घेणें स्वाभाडवक आडण अपडरहायवच ठरतें. 
 

प्राथडमक (म्हणजे लोकभाषाव्यवहारातूंन सहज उत्पन्न झालेलें) संगीत, त्यावरून पडरष्कृत केलेलें  
‘प्रमाण–संगीत,’ त्याला आढळणारे ‘देशी’ अपवाद, त्या अपवादामुंळें  प्रमाणसंगीतातंील डनयमातं मुरि, 
पुन्हा ं ‘देशी’ संगीतातं वाढ, पुन्हा ंप्रमाण–संगीताच्या डनयमातं बदल, अशी ही डक्रया–प्रडतडक्रया चालंूच 
असणार. पडरणामीं डनयम सोंपे सोंपे होत जाणार, स्ट्क्लष्टता कमी कमी होणार. 
[तबकिींत राग सावेरी छापला आहे.]  

 
‘बालम, रे’ या उदाहरणातं आपण पाडहलें  कीं या गाण्याच्या एवढ्या चारच अक्षरासंडह एक 

ठराडवक मागव, उदाहरणाथव डचत्रमागव, लाडवणें स्ट्क्लष्ट होतें. दोन मात्रासं एक अलंकार आपण देऊं शकतों व 
देतोंडह. पण तेवढ्यानें मागव डसद्ध होत नाहीं. मागव केव्हा ंडसद्ध होईल, तर जेव्हा ं‘बालम रे’ पासून अंतींच्या 
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‘सोवन दे रे’ पयंतच्या संपूणव गीतातं व त्यातंील सवव स्वरडक्रयातं, अमुक इतक्या मात्रानंा एक अलंकार असें 
ठराडवक होईल तेव्हाचं; अथपासून इडतपयंत चारचार मात्रासं एक डक्रया ठेवावयाची, चाराहूंन कमीअडधक 
मात्रासं नव्हे, तरच तो वृि मागव होईल, एरव्हीं नाहीं. अथात् मागानुसारी गीत हें अडतशय जखडिलेलेंच 
होणार. कधीं तीन, कधीं पाचं, कधीं दीि अशा मात्रासं एक अलंकार घेण्याचें स्वातंत्र्य त्यातं नाहीं. आडण 
अशा स्वातंत्र्याडशवाय सहजतेची मौज नाहीं; म्हणून मागव न पाळणारें गीतडह प्रथमपासूनच अस्ट्स्तत्वातं होतें. 
देशीभाषानंा तर वर उल्लडेखलेलें  स्वातंत्र्य हवेंच, म्हणून ज्यातं माग ं पाळला जात नाहीं अशीं गीतें 
देशीभाषातं अडधक. म्हणून त्या इतर गीतासं ‘देशी’ म्हणूं लागले. मागवराग, मागव (अथवा मागी) गीतें, तसे 
देशी राग, देशी गीतें. ‘ताला’ंत मात्र मागव संभाडळणें सुकर आहे हेंडह आपण ‘नरपडत हयपडत’ या 
उदाहरणातं पाडहलें . त्यानुसार होणारे चच्चत्पटुः, चाचपटुः, पंचपाडण, षट् डपतापतु्रकः, सम्पके्वष्टाकः आडण 
उद्धट्टक हे ताल, व त्याचें एककल–डिकल इत्याडद प्रकार, हेडह डनयमबद्धच. ते मागवताल. जेथें हे डनयम 
जरा िावललेले डदसतील तेथें तो ‘देशीताल.’ बरेचसे देशीताल देशीभाषेंतील गीतवणवरचनेवरूनच आलेले 
असणार, कारण ताल हा छंदानुसारी असतो व छंद हे वणानुसारी असतात हेंडह आपणासं डदसलें , अथात् 
देशीतालाचंी संख्याडह अडधक होणार. [देशीतालसखं्या कमीतकमी १०८ आहे. ती २६० पयंतडह साडंगतली जाते. त्यातं नवल नाहीं. 
पण त्या त्या तालाचंें स्वरूप, त्याचें वणव, खंि वगैरे सवव आज डनडित सागंता ंयेत नाहींत. कोठें कोणी सागंतात ते कल्पनेनें केलेले आहेत. त्याचें 
लहेरेसुद्धा ंमाहीत नाहींत. त्यापेक्षा ंकेवळ नोंद घेऊन पुढें जाणेंच बरें.] 
 

‘मागी संगीत’ म्हणून पूवीं काहंीं होतें (व तें धमवसंबडंधतच होतें) आडण कालान्तरानें तें नष्ट होऊन 
“देशी संगीत” पुढें आलें , व आजचें संगीत हें या देशी संगीतातं मुसुलमानी आक्रमणानंतर काहंीं 
ढवळाढवळ झाल्यामुळें  तयार झालें  आहे, अशा समजुती प्रचडलत आहेत. परंतु प्रत्यक्ष मूळ गं्रथ पाहता ंत्या 
समजासं पक्का आधार सापंित नाहीं. नाट्यशास्त्रम् व दडिलम् या गं्रथातं, व ‘नाट्यशास्त्रम् ’वरील 
अडभनवगुप्ताच्या टीकें त, मागानुसारी व मागवडवरडहत अशा दोन्ही प्रकाराचें गायनवादन प्रकार आलेले 
आहेत आडण ‘नाट्यशास्त्रम् ’मध्यें शेंकिों शौरसेनी प्राकृतातंील गीतें आहेत. [नाट्यशास्त्राचा ३२ वा धु्रवाध्याय व त्यातंील 
जाडत हें सवव शौरसेनी प्राकृतगीतानंींच खच्चून भरलेलें  आहे. उलट रत्नाकरातंील दुसऱ्या रागडववेकाध्यायातंील सवव गीतें ससं्कृतातं आहेत! एकडह 
प्राकृत गीत नाहीं. आडण नाट्यशास्त्रातंील गीतासं धु्रवागीतें म्हटलें  आहे. या धु्रवा पाचं प्रकारच्या; धु्रवा, पडरगीडतका, मद्रकं, चतुष्पदा या ंत्याचं्या 
‘वस्तु.’ त्या धु्रवा नानाससं्थानसशं्रयाः म्हणजे वेगवेगळ्या स्वरसप्तकाचं्या आहेत. त्याचं्या कला साडंगतल्या आहेत, पदवणव, समास्ट्प्त, डवदारी म्हणजे 
खंिस्थानें ठरलेली आहेत. गीतातं ज्या अंगाचा छंद असेल तशी वृडि ठेवावी असें म्हटलें  आहे. त्या सताल, डनबद्ध, छंदानुसारी, रंजक (ताडन ताडन 
तु रंजयेत्) अशा वणवन केल्या असून त्याचंें गान, रक्तं सम ंश्लक्ष्णमलंकृतंच, सुखं प्रशस्तं मधुरं च असें असावें असें साडंगतलें  आहे. रागदारीचीं लक्षणें 
याहून काय वेगळीं आहेत? पण उलट रत्नाकरातंील पाचं ग्रामराग, पाचं तऱ्हेच्या गीडत, उपराग, राग, भाषाजनकराग, भाषा, डवभाषा, अन्तरभाषा 
याचंें फक्त वरवरचें वणवन आहे व रागागं–भाषागं–डक्रयागं–उपागंराग हें सवव देशीरागतयाप्रोक्तं असें असूनडह ससं्कृतातं आहे; त्याचंें नोटेश्न् आहे 
तें काहंीं उत्कृष्ट वाटत नाहीं. (उदाहरणाथव, “मालवा. धाधासाडर सामापामा गारीमाधा पाधाधानी धासासा.” “द्राडविी. गासागामा धाधा पामा धाधा 
गास डनवाधास गासडन धापडनमागा मडनधा.” – यातं काय बोध घ्यावयाचा?) अथात् तेंडह मुळातं रंजकच असणार. पण मुद्दा हा कीं, भरतकालीन 
“मागी सगंीत,” “जाडतगायन” कदाडचत् कंटाळवाणें ककवा कदाडचत् दुबोध झालें  व नष्ट होऊन त्याऐवजी “देशीसगंीत” “देशीराग” आले, ही जी 
सववसाधारण प्रचडलत समजूत, डतला डकतपत आधार आहे? मागवसगंीतडह ‘सुस्वरैस्तानैरुपेतम्’ असेंच म्हटलें  आहे! 
 

प्रस्तुत लेखकाची धारणा पुढीलप्रमाणें आहे. १) लौडकक सगंीत हें सामसगंीताइतकें च प्राचीन होय, पण सामसगंीताचा शास्त्रडवचार 
केला गेला तसा लौडककाचा केला गेला नाहीं. २) सामसगंीताची धाटणी व लौडककाची धाटणी ही काहंीं प्रकारें वेगळी असू ंशकेल. ३) मागानुसारी 
तें मागी, जसे मागवराग, मागवताल. ४) पूणवतया मागानुसारी नसून देशीभाषानुंसारी उच्चारभेदासं प्रमाण मानणारें तें देशी ५) एकाचकाळीं लौडकक व 
सामसगंीत चालंू होतें, व तसेंच एकाच काळीं मागानुसारी रागताल व देशी रागताल अस्ट्स्तत्वातं होते व तो प्रकार अजून आहेच. ६) ब्रह्मप्रोक्त, 

मोक्षदायक, देवगंधवांच्या प्रीडतसाठीं तेंच फक्त ‘मागी’ हें शार्ङ्व देवाचें म्हणणें चूक आहे.] बृहदे्दशी या गं्रथातं प्रथम ‘देशी’ शब्द 
आढळतो व देशी शब्दाची त्यातं सुरुवातीस व्याख्याडह आहे; पण त्यातं ‘देशी संगीत’ हा प्रयोग नाहीं; 
[‘नानाडवधेषु देशषुे जन्तूना ंसुखदो भवेत् । १), देशदेेश ेप्रवृिोऽ सौ ध्वडनदेशीडत सडंज्ञतः । २), स्वयवते देशभाषायाम्..। ६), अबला – बालगोपालैः 
डक्षडतपालैर्मनजेच्छया, गीयते सानुरागेण स्वदेश ेदेडशरुच्यते ॥ १३), डनबद्धािाडनबद्धि मागोऽय ंडद्वडवधो मतः । आप्लापाडद (?) डनबद्धो यः स च मागवः 
प्रकीर्मततः ॥ १४)’ म्हणजे यातंडह ‘मागव’ आहेच! डनयमबद्ध आलापाचंें गीत तें “देशी मागवगीत.” त्यातं पुन्हां डचत्राडद मागव, मध्यमा, मत्सरीकृता, षड्

जमध्यमा, गाधंारी वगैरे जाडत आहेतच. (१८४). म्हणजे नवें काय? व जुनें काय काढून टाकलें?] आडण मागवरागडह डदले आहेत. 
रत्नाकरातंडह दोन्ही प्रकार आहेत आडण ‘तें हें जुनें, हल्लीं प्रचारातं नसलेलें , मागवसंगीत’ असें म्हटलेलें  
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नाहीं, ‘मागवदेशीय’ं असा ‘दे्वधा’ प्रयोग आहे. रत्नाकरावरील दोन्ही उपलब्ध टीकामंध्यें तसा उल्लेख नाहीं. 
यावरून असें वाटतें कीं प्रथमपासूनच देशी गानप्रकार रूढ होते, पुढें देशी गानप्रकाराचंी वृडद्ध झाली तरी 
मागवगान अस्ट्स्तत्त्वातं होतेंच. याच्या प्रडक्रयेचा आराखिा वर डदलाच आहे. येथें आपण डक्रस्तीशक १४०० 
च्या आसपास येतों. त्यानंतरच्या गं्रथातं मागीं व देशी हा भेद फारसा येतच नाहीं. जो काय तुरळक उल्लेख 
येतो, तो केवळ ‘नामस्मरणा’ पुरताच. पण मागवसंगीत अडजबात नष्ट झालें  असें म्हणण्यास बळकट आधार 
नाहीं. त्याची ओळख बुजली एवढेंच, आडण ओळख बुजण्याचें कारण, देशी भाषाचंा प्रसार व संस्कृताचा 
कमी कमी वापर हें असावें, हा लेखकाचा तकव  आहे. 
 

तालातं मात्र मागव डटकंू शकतो, आडण संगीतमडणदपवण, संगीतचूिामडण या डक्रस्तीशक १०००–
११०० च्या आसपासच्या गं्रथातं खुलासेवार षट्डचत्र, डचत्रतर, अधवषट्डचत्र हे (पूवींच्या गं्रथातं न 
आढळणारे) मागव सापंितात. प्रस्तुत लेखकानें वर एका डठकाणीं दाखडवलें  आहे कीं मागव ‘कल्पना’ बुजली 
गेली, पण वगेळ्या आडवष्कारातं, पडरभाषेंत मागव हे तालामध्यें आजडह आहेतच. उदाहरणाथव, पुढें आपण 
काहंीं ‘ठेक्या’ंचा अभ्यास करणार आहोंत, तेथें असें मत माडंिलें  आहे कीं तीनताल हा मागी (मागव) ताल 
प्रकार समजता ंयेईल, आडण त्याचे डतलवािा, पंजाबी ठुमरी वगैरे आडवष्कार हे देशी. 
 

या मताबंद्दल लेखकाचा आग्रह नाहीं, पण तें त्याला सयुस्ट्क्तक वाटतें आडण त्यामुळें  त्याच्या 
मनातंील पुष्कळ शकंा दूर होतात, एवढें मात्र खरें. 
 

कसेंडह माडनलें  तरी आपण भाषाभेदावंरच येतों. संगीत काहंीं कोणी बैठक मारून, संकल्प करून, 
हटाग्रहानें तयार करंू शकत नाहीं. तें ‘होत’ असतें, डनयम मागाहून बसडवले जातात. हें जें संगीत ‘होतें, 
घितें’ तें वणोच्चाराचं्या–स्वरलयाचं्या–आधारेंच. म्हणजे पुन्हा ंआपण स्वरवणवसापेक्ष लय व लयसापेक्ष 
स्वरवणव याच मूलतत्त्वाशीं येतों. 
 

त्या लयाचें जें डनयंत्रणसाधन तो ताल; हस्तडक्रयेवर आधाडरत अशी आघात–अनाघात–
वणवमाडलका. डतच्या अनुसार वादनडह होऊं शकेल, तें तालवादन. (िावखोरी टाळी या अथाचा ‘ताल’ शब्द 
तो हा नव्हे). 
 

अशा या ‘ताला’चे दहा प्राण, म्हणजे अवश्य अवयव, माडनले आहेत. ते १) काल, २) मागव, ३) 
डक्रया, ४) अंग, ५) ग्रह, ६) जाडत, ७) कला, ८) लय, ९) यडत, व १०) प्रस्तारक ककवा प्रस्तार हे होत. 
[‘कालो मागवः डक्रयागंाडण ग्रहो जाडतः कला लयाः । यडतः प्रस्तारकिेडत तालप्राणा दश स्मृताः । हा रत्नाकर ५ मधील श्लोकच इतर गं्रथातं आहे.] 
या यादींत काहंीं क्रम डववडक्षत आहे असें नव्हे, श्लोक तयार कडरतानंा ते ते शब्द तशा क्रमानें बसले एवढेंच. 
 

या दहा प्राणापंैकीं १) काल, २) मागव, ३) डक्रया, ४) कला, ५) लय आडण ६) यडत याचंी आपण 
ओळख करून घेतली. सशब्द कला ती डक्रया हें पाडहलें . माते्रचा अंशभाग ती स्वरगत कला, [परंपरा आडण 

द्राडवि तालपद्धडत पहावी.] व हस्तडक्रया तीडह कला असे दोन प्रकार पाडहले. यडत म्हणजे लयाचें तुलनात्मक 
चलन आडण यडत म्हणजे एक डवडशष्ट खंिस्थान दाखडवणारें चलन असे यडतचेडह दोन दोन प्रकार पाडहले. 
 

आता ं‘अंग’ हा प्राण पहावयाचाचा आहे. 
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५. अगंकल्पना आणि अगंप्रमािें 
 

अंग म्हणजे भाग, ककवा अवयव अथवा अंश. लयाचें ‘अंग’ म्हणजे जो लयकाल ठरडवलेला असेल 
त्या कालाचे अंशात्मक भाग ककवा त्याच्या गुडणत पटी. अक्षरोच्चारकाल म्हणजे एक मात्रा हें आपण 
स्वरसापेक्ष लयाचें माप ठरडवलें . त्याचे अंशभाग म्हणजे अधी मात्रा, पाव मात्रा, इत्याडदक. यासं पूवीं ‘कला’ 
म्हणत हें आपण पाडहलें , जसें एककल, डद्वकल मात्रा इत्याडद. ही भाषा आता ंनाहीं. या माते्रसच अगदीं पूवीं 
लघु म्हणत; दोन मात्राचंा काल तो गुरु, त्यातं दीघाक्षर उच्चारावयाचें. तीन मात्राचंा काल तो प्लृत; 
अधवमात्रा कालास पुढें दु्रत म्हणूं लागले आडण त्याच्या अध्यास, म्हणजे पाव माते्रस, डवराम म्हणूं लागले व 
अथात् डद्वकल, चतुष्कल या शब्दाचंी त्या संदभांत गरज राडहली नाहीं, हेंडह आपण नोंडदले. डवराम (अथवा 
अण ु ककवा अणुदु्रत), दु्रत, लघु, गुरु, प्लृत, हीं सवव लयाचीं ‘अंगेंच’ आहेत. तीं मात्रा या स्वरसापेक्ष 
प्रमाणावर आधाडरलेलीं असल्यामुळें त्यानंा ं‘स्वरागंें’ म्हणतात. 
 

त्याचप्रमाणें, टाळीच्या कालावर आधाडरलेलें डह लयाचें स्वरडनरपेक्ष माप आपण पाडहलें , आडण पूवीं 
त्याला ‘लघु’ हेंच नावं होतें याचीडह आपण दखल घेतली. टाळी व हाताचं्या इतर सशब्द व डनःशब्द डक्रया, 
या सवव ‘कला,’–मात्र हालचालींच्या, स्वराचं्या नव्हेत,–व त्यातंल्यात्यातं सशब्द डक्रयासं पात, पाडण 
अथवा डक्रया म्हणत हें कळलें . एक (स्वर) मात्रा नावंाचा लघु व एक टाळीचा लघु हे ज्यातं समान कालाचे, 
तो धु्रव मागव; त्याचा डवशषे उपयोग नाहीं; पण दोन (स्वर) मात्रासं, चार (स्वर) मात्रासं, आठ (स्वर) 
मात्रासं अशी एकेक टाळी ठेडवली तर त्या त्या डठकाणीं टाळीचा लघु दोन, चार, आठ अशा मात्राकालाचा 
मानीत व त्या त्या प्रकारानंा डचत्र, वार्मतक, दडक्षण असे ‘मागव’ म्हणत, हें कळलें . 
 

अक्षरोच्चार जलद–साधारण लाबंीचा–सावकाश करावा तसा दु्रतमध्यडवलंडबत लयप्रकार होतो, 
आडण त्यानुसार वरील लयागंाचंें परस्परप्रमाण जरी कायम राडहलें , तरी मूळ मात्रा अथवा टाळीचा लघु या 
मापाची लाबंीच कमीअडधक कडरता ं येई, व त्यातंडह समा, स्रोतोगता इत्याडद चलनडनयमन म्हणजे यडत 
होई, हेंडह आपण पाडहलें , आडण डशवाय मूळ मध्यलयाची प्रमाणमात्रा पूवीं सुमारें ४/९ सेकंदाचंी असावी हा 
तकव  केला. 
 

टाळीच्या ‘लघु’कालानुसार टाळीचे म्हणजे आघातावंर आधाडरलेल्या स्वरडनरपेक्ष लयमानाचे, 
अंशभाग व गुडणतभाग होणारच; ती हस्तडक्रयेचीं, तालाचंीं ‘अंगें’, म्हणून त्यासं ‘तालागंें’ म्हणतात. 
 

असा आढावा घेऊन आपण स्वरागं व तालागं असे ‘लयागंाचें’ दोन प्रकार केले. स्वरागंाचें 
आधारमान जें मात्रा, तो स्वरागंलघु, आडण तालागंाचें आधारमान जो टाळीकाल, तो तालागंलघु. 
तालागंलघु आडण स्वरागंलघु एकाच मापाचे असतील तर धु्रवमागव. तो संगीतातं डवशषे उपयोगी ठरला 
नाहीं. छंदातं मात्र तसें होऊं शकतें. तालागंलघु हा स्वरागंलघुच्या दुप्पट असेल तर तो डचत्रमाग.ं हा 
संगीतातं उपयोगी होतो. म्हणजे दोन मात्रासं एक टाळी हें कमींतकमी उपयुक्त मान. तेथें दोन मात्राचंा 
तालागंलघु. 
 

अथात् तालागंदृडष्टनेंच केवळ पाडहलें  तर डचत्रमागामुळें  सहा मात्राचंा प्लृत, चार मात्राचंा गुरु, एक 
माते्रचा दु्रत आडण अधवमाते्रचा डवराम होतो. हेंडह पुढें छंदातं आलें . येथील प्लृतगुरुलघुदु्रतडवराम हे 
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तालागंाचे होत हें लक्षातं घ्यावें. तीन, दोन, अधी व पाव टाळी असा त्याचंा (एक=लघु यानुसार) डहशबे 
आहे. 
 

पुढें देशीभाषेंतील वणोच्चारानुंसार गीतव्यवहार अडधक वाढला, ककवा वर्मणला गेला, तेव्हा ं
अधवमाते्रच्या उच्चारासडह संगीतातं महत्त्व येणें साहडजक होतें. (याचीं उदाहरणें आपण पूवीं पाडहलींच). या 
अधवमाते्रस म्हणजे ‘डवरामा’स हरघिीं अधें म्हणणें जरा डवडचत्र वाटलें  गेलें  असावें. तेव्हा ंदेशीभाषेंतील एक 
ऱ्हस्वाक्षर (जें जरा छोटें असतें) जेवढ्या कालातं उच्चाडरलें  जातें तेवढ्या कालासच ‘एक मात्रा’ हें नावं 
आलें  असावें. यानुसार स्वरागंें अशीं होतात : 
 

डवराम, अणु अथवा अणुदु्रत = १ मात्रा, दु्रत = २ मात्रा, लघु = ४ मात्रा, गुरु = ८ मात्रा आडण 
प्लृत = १२ मात्रा. पूवींच्या दुप्पट प्रमाण, कारण मूळ मात्रामाप डनम्में झालें . 
 

अथात् या नवीन मािंणीप्रमाणें तालागंें अशीं होतील कीं एक टाळीकाल जो तालागंलघु, त्याच्या 
मात्रा सामान्यतः ४; म्हणजे चार देशी अक्षरासं (देशी मात्रासं) बहुधा एक टाळी. यावरून तालागंाचे इतर 
डवरामदु्रतगुरुप्लृतडह होतील. 
 

अशी मोजणी जेव्हा ं प्रचारातं आली, तेव्हा ंतालाची कला, मागव वगैरेंचा स्पष्ट डवचार करण्याचें 
प्रयोजन राडहलें  नाहीं. चार मात्राचंी टाळी ठेवा, आठ मात्राचंी टाळी ठेवा असें म्हणता ं येऊं लागल्यावर 
धु्रव–डचत्र वगैरे मागव लक्षातं ठेडवतो कोण? (आडण देशीगीतातं सतत एकप्रमाणाचे उच्चार व अलंकार राहत 
नाहींत याचेंडह उदाहरण आपण पाडहलेंच). 
 

या मािंणीप्रमाणें स्वरागं–तालागंाचंें कोष्टक पुढीलप्रमाणें होतें. 
 

 
अंगनाम 

स्वरागं (१ ऱ्हस्वाक्षरकाल 
= १ मात्रा = १ डवराम, 
हें प्रमाण धरून) 

तालागं (१ टाळीकाल 
= १ तालागंलघु 
हें प्रमाण धरून) 

 
डचह्न 

१ कला [येथें जो कला शब्द आहे त्याचा 
अथव, एका डवरामाच्या कला १६ एवढाच] 

१/१६ मात्रा १/६४ टाळी  

२ चतुभाग ¼ मात्रा १/१६ टाळी  
३ अण,ु अणुदु्रत अथवा डवराम [१] मात्रा ¼ (पाव) टाळी  
४ दु्रत २ मात्रा ½ (अधा) टाळी  
५ दु्रतडवराम ३ मात्रा ¾ (पाऊण) टाळी  
६ लघु ४ मात्रा [१] टाळी  
७ लघुडवराम ५ मात्रा १¼ (सवा) टाळी  
८ लघुदु्रत ६ मात्रा १½ (दीि) टाळी  
९ लघुदु्रतडवराम ७ मात्रा १¾ (पावणेदोन) टाळी  
१० गुरु ८ मात्रा २ टाळी  
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११ गुरुडवराम ९ मात्रा २¼ (सवादोन) टाळी  
१२ गुरुदु्रत १० मात्रा २½ (अिीच) टाळी  
१३ गुरुदु्रतडवराम ११ मात्रा २¾ (पावणेतीन) टाळी 

 
१४ प्लृत १२ मात्रा ३ टाळी  
१५ प्लृतडवराम १३ मात्रा ३¼ (सवातीन) टाळी  
१६ प्लृतदु्रत १४ मात्रा ३½ (सािेतीन) टाळी 

 
१७ प्लृतदु्रतडवराम १५ मात्रा ३¾ (पावणेचार) टाळी 

 
१८ लघुप्लृत, काकपाद  १६  मात्रा ४ टाळी  

 अथवा क्रौंचपाद      

 
वरील कोष्टकातं  या ज्या खुणा आहेत त्या जुन्याच आहेत. त्या परस्पराशंीं एकावर एक 

अशा जोिून वरील अठरा खुणा झाल्या, मात्र त्यातं ॱॱ, ॱ, + हीं डचह्नें पूवींचीं नव्हेत. आडण  या जुन्या 
प्लृतडचह्नाऐवजीं हें अडधक सोंपें व संदेह टाळणारें डचह्न वापडरलें . [हीं डचह्नें कशीं तयार केलीं हें थोिें डनरखून पाहतां 
कळेल. ही रचना मीनप्पा व्यंकय्या यानंीं प्रथम केली. काहंीं वषांनंतर डवष्णु डदगंबर यानंींडह तशाच तऱ्हेची पण थोिा फरक असलेलीं स्वरागंडचह्नें 
वापडरलीं. मीनप्पाचें काहंीं प्रकार मौलाबक्ष यानंीं घेतले. मीनप्पानंीं आणखी एक खटाटोप केला, तो म्हणजे हीं स्वरागंडचह्नें (जरूर ती मुरि घालून) 
स, री, वगैरे स्वरनामाचं्या पायातंच अिकावनू टाकावयाचीं. पण तें फारच स्ट्क्लष्ट झालें . डवष्णु डदगंबरानंीं तालागंासाठीं ऽ, ।, O, हीं डचह्नें वापडरलीं 
खरीं, परंतु अंशभाग दाखडवण्यासाठीं  वगैरे प्रकार आडणले. अब्दुलकरीमखानंीं डवष्णु डदगंबराचंींच डचह्नें प्रथम अनुसडरलीं, व पुढें तें 
डकचकट वाटल्यामुळें सोिून डदलें . पुढें भातखंड्याचंी सुटसुटीत पद्धडत आली, डतच्यातं असें लयागं दाखडवण्याची सोय राडहली नाहीं. गाणें सोपें 
झालें , पण त्याजागीं सोंपें गाणें आलें .] 
 

एवढीं अंगें माडनल्यावर आता ं मागव वगैरे भाषा प्रचारातं ठेडवण्याची फारशी आवश्यकता उरली 
नाहीं. याचा अथव असा नव्हे कीं, मागवच नष्ट झाले. उदाहरणाथव वरील कोष्टकच पहा. ४ मात्रासं एक 
तालडक्रया, म्हणजे हा जुना वार्मतक (वृि) मागव झाला. तसें मोडजणें आता ंअवश्य नाहीं येवढेंच. 
 

म्हणजे, इतकीं मोठ्या संख्येचीं स्वरागंें व तालागंें उभीं केलीं याचाच अथव असा कीं मागवकल्पनेनेंच 
नवें रूप धारण केलें ! ही एक प्रगडतच होय. जुनें प्रमेय नाहींसें झालें  नाहीं, तपशीलाचा फरक झाला. तो 
कशामुळें असेल याचा अंदाज आपण बाडंधलाच आहे. 
 

या नव्या प्रकारानें काय साडधलें  आडण काय गमाडवलें  याचा जरा डवचार करंू. 
 

साडधलें  तें हें : पडरभाषा सुटसुटीत झाली. डक्रया व पडरभाषा याचंा परस्परसंबधं ताबितोब समजेल 
असें झालें . एक तऱ्हेचा सुसूत्रपणा आला. डकतीडह पडरमाणाचा मात्राभाग सागंता ंयेऊं लागला, जसें पाऊण 
डवराम = तीन चतुभाग, बिीस मात्रा = दोन काकपदें, वगैरे. मागवकल्पनेंत एक तऱ्हेचा बंडदस्तपणा होता, 
हें ‘बालम, रे’ या उदाहरणातं डदसलें . सववत्र एकाच मात्राभागाची अलंकार–डक्रया करावयाची तर 
बाडंधल्यासारखें होतें; आता ं‘बा’ ला लघुडवराम, ‘ल’ ला दु्रतडवराम, अशी मात्राभागाचं्या भाषेंत–स्वरागंातं–
हवी ती वाटंणी वर्मणता ंयेऊं लागली. म्हणजे पंचकल–डत्रकल हेंडह सागंण्याची गरज राडहली नाहीं. एकूण 
डक्रया हवी तशी वळणावंळणाचंी असली तरी ती सोंप्या पडरभाषेंत सागंणें साध्य झालें . 
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गमाडवलें  काहंींच नाहीं. पण एक जो महत्त्वाचा फरक झाला त्यामुळें  काहंीं नुकसानी होण्याचा 
संभव उत्पन्न झाला, आडण त्या नुकसानीचा पडरणाम आज लेखकाला हरघिीं आढळतो. वरील कोष्टक, 
तालागंाची राकं वजव करून अथवा स्वरागंाची राकं वजव करून वाडचता ंयेतें. म्हणजे स्वरागं व तालागं याचंा 
अतूट संबधं जो मुळातं आहेच आहे, आजडह आहे, तो स्पष्ट नजरेसमोर येत नाहीं. पूवींची मागवकल्पना जर 
ठेडवली असती तर तालागंाची राकं डलडहली गेली नसती. धु्रवमागव हवा? तर तालागंलघु एका डवरामास 
एक ठेवा; डचत्रमागव हवा? तर तालागंलघु एका दु्रतास एक ठेवा. कोष्टक वृिमागांत आहे. दडक्षणमागव हवा? 
तर तालागंलघु एका गुरुस एक ठेवा; असें म्हटलें  गेलें  असतें. दोन्ही राकंाचंा परस्परसंबंध कायम 
नजरेसमोर राडहला असता. स्वरागंाचें महत्त्व राडहलें  असतें. 
 

पण तालागंकोष्टक आता ंअलग पाहता ंयेऊं लागलें . मूलतः चार मात्राऽक्षरासं एक डवराम हा एक 
टाळी–काल, लघु, हें खरें; पण एकदा ंटाळीकाल ठरला कीं त्याचीं अंगें, स्वरडनरपेक्ष अशीं, सागंता ंयेऊं 
लागलीं. म्हणजे टाळी या डक्रयेचें महत्त्व वाढलें . तें स्वरडनरपेक्ष असल्यामुळें  टाळीचा काल मोजावा यापेक्षा ं
‘टाळीचा आवाज ऐकावा’ ही प्रवृडि वाढली. पडरणामीं, लघु हा एक काल आहे हें डवसरलें  जाण्याची, आडण 
केवळ टाळीचा आवाज, त्याचा एक क्षणच, हाच लघु, असें माडनलें  जाण्याची भीडत उत्पन्न झाली. आडण 
त्यामुळें मात्रा म्हणजे अमुक इतका काल हीडह जाणीव कमी होऊन, हस्तडक्रयेचा अमुक भाग म्हणजे मात्रा, 
असा; आडण नंतर हस्तडक्रयेचा अमुक एक आवाज व त्याचा क्षण ती मात्रा, असें समजलें  जाण्याचें भय 
आलें . तसा उदे्दश नव्हता, पण तो एक धोका आज प्रत्यक्षातं आला आहे. ‘धा,’ ‘धीं’ वगैरे क्षडणक आवाज, 
आडण त्याचें क्षण, हेच मात्रा आहेत अशी समजूत जागजागीं डदसते. इतकें च नव्हे तर (उदाहरणाथव) 
तबल्याच्या एका ‘धा’च्या काळामध्यें सहा अक्षरें, सहा स्वरालंकार, सहा वणव उच्चाडरले, म्हणजे सहा मात्रा 
ठेडवल्या (अथवा सहा मात्रासं एक ‘धा’चा काळ ठेडवला), याऐवजीं, ‘धा’ ही मात्राच माडनल्यामुळें, ‘एका 
मात्रेंत सहा मात्रा घेतल्या’ असे काहंीं डवडचत्र व हास्यास्पदच नव्हे तर कल्पनाचंा गोंधळ करणारे शब्दप्रयोग 
होऊं लागले आहेत! त्यामुळें  आपली लयकल्पना, कलाकल्पना, तालकल्पना, मात्राकल्पना हें सववच काहंीं 
डतरपगिें होऊन बसलें  आहे. म्हणून पुस्तकाच्या आरंभींच डलडहलें  कीं या कल्पना डदसतात तशा बालबोध 
नाहींत, व पुनःपनुः त्या आपणासं घासूंनपसूुन स्वच्छ ठेवावयास हव्या. वस्तुतः हें सवव अगदीं सोंपें आहे, पण 
अवघि केलें  गेलें  आहे! म्हणून प्रस्तुत लेखकास सोंपेसोंपे मुदे्दसुद्धा ंपाल्हाळानें, कंटाळवाणें वाटेल इतक्या 
दीघव डचडकत्सेखोरपणें, डलहाव ेलागत आहेत. 
 

असो. तात्पयव काय, कीं तालागं सुटें कडरण्याच्या कल्पनेमुळें  टाळीकालाचेंडह कालमान स्वतंत्रपणें 
सागंता ं येऊं लागलें  आडण त्यानुसार अक्षरोच्चारकाल ठरडवता ं येऊं लागला. संगीत व्यस्ट्क्तसापेक्ष, म्हणून 
टाळीकालडह व्यस्ट्क्तसापेक्षच साडंगतला आहे; तो दोन प्रकारानंीं. पडहला प्रकार आधीं पाहंू. तो प्रत्यक्ष 
टाळीवरच आधाडरलेला आहे. 
 

४ टाळीकालाचंें एक काकपद. काकपदाचें माप ५ डवपलें  असें डदलें  आहे. त्यावरून सेकंदाचं्या 
भाषेंत लयमान ठरडवता ंयेईल. 
 

६० डवपल = १ पल, ६० पल = २४ डमडनटें. 
 
म्हणून ६० डवपल = २४ सेकंद, १ डवपल = ⅖ सेकंद. 
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म्हणून १ काकपद = ४ लघु (टाळीकाल) = २ सेकंद. 
 

१ लघु = ४ मात्रा = ½ सेकंद, एका सेकंदातं २ टाळ्या. 
 

१ मात्रा = ¼ लघु = ⅛ सेकंद, एका सेकंदातं ८ अक्षरें. 
 

पूवीं भास्कराचायांच्या कोष्टकावरून आपण मध्यलयाची मात्रा ४/९ सेकंदाची ठरडवली; जवळ 
जवळ अध्या सेकंदाची. आता ंती ⅛ सेकंदाची म्हणजे पूवीं ठरडवलेल्याच्या पावपटीची डदसते. ⅛ सेकंद 
म्हणजे मात्रा हें जर दु्रतलयप्रमाण माडनलें  तर आता ं मध्यलयाची मात्रा पाव सेकंदाची, म्हणजे पूवीं 
ठरडवलेल्याच्या डनमपट होईल. तेव्हा ंपूवीं काडढलेलें  माप आता ंकाडढलेल्या मापाशीं जुळत नाहीं, आताचंा 
लय जलद–दुप्पट जलद–ठरतो. 
 

पण हेंडह अनुभवास पटतें; अध्या सेकंदाची टाळी, हात दमेल एवढी जलद नव्हे व हात यंत्रवत् 
चालेल एवढी सोईची आहे, डतच्या कालातंराकिे अवधान द्यावें लागणार नाहीं, हें पटतें. पण हें जरा 
‘दु्रतच’ वाटतें. उलट, ‘पशुपडत डशवहर’ वगैरे आठ ऱ्हस्व अक्षरें एका सेकंदातं सहज तोंि न दुखता ंव 
वणोच्चार न लाबंडवता ंम्हणता ंयेतात हें अडधक पटतें. 
 

वरील दोन्ही गडणतापंैकीं अमुक एक चूक असें म्हणणें डनराधार, म्हणून आपण समन्वय करून असें 
म्हणूं कीं या दोन्ही आिाख्यानुंसार मात्रा, म्हणजे एका ऱ्हस्वाक्षराचा काल, हा कमींतकमी ⅛ सेकंदाचा 
डदसतो व टाळीचा काल जास्तींत जास्त ४/९ × ४ = १६/९, जवळजवळ २, सेकंदाचंा डदसतो. 
 

लयमान ठरडवण्याचें दुसरें साधन म्हणजे नािीचे ठोके. नािीचा एक ठोका पिण्यास सुरुवात 
होऊन पुढचा ठोका पिेपयंतचा जो एक काल, तो नािीकाल. अशा एका नािीकालामध्यें कमींतकमी तीन 
व जास्तींतजास्त नऊ अक्षरें उच्चाडरता ं येतात अथवा उच्चारावींत असें साडंगतलें  आहे. हें झालें  अथात् 
स्वरागंप्रमाण. आडण या प्रकाराचेंच तालागंप्रमाण स्वतंत्रपणें डदलेलें  आहे तें असें कीं एका नािीकालातं 
जलदातं जलद अशी एक टाळी होते अथवा व्हावी, व सावकाशातं सावकाश टाळी अशी कीं तीन 
नािीकालातं एक बसेल. आता ंयाचा डहशबे करंू. डनरोगी मनुष्याची नािी दरडमडनटास ८० ते १२० वळेा ं
उिते, म्हणजे दरसेकंदाला १⅓ ते २ वळेा ंउिते; अथात् नािीकाल सामान्यतः ¾ (पाऊण) सेकंद ते ½ 
(अधा) सेकंद असतो. यावरून पुढील ‘मयादा’ सागंणारें कोष्टक डमळतें. 
 

नािीकाल ¾ सेकंद नािीकाल ½ सेकंद 

यातं ३ अक्षरमात्रा यातं ९ अक्षरमात्रा यातं ३ अक्षरमात्रा यातं ९ अक्षरमात्रा 

मात्राकाल ¼ सेकंद मात्राकाल १/१२ सेकंद मात्राकाल ⅙ सेकंद मात्राकाल १/१८ सेकंद 
म्हणून लघुकाल = म्हणून लघुकाल = म्हणून लघुकाल = म्हणून लघुकाल = 

४ मात्राकाल = १ 
सेकंद 

४ मात्राकाल = ⅓ 
सेकंद 

४ मात्राकाल = ⅔ 
सेकंद 

४ मात्राकाल = २/९ 
सेकंद 

यातं १ टाळी म्हणून लघुकाल = ¾ सेकंद यातं १ टाळी म्हणून लघुकाल = ½ सेकंद 

म्हणून मात्राकाल ३/१६ सेकंद मात्राकाल ⅛ सेकंद 
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यातं ⅓ टाळी म्हणून लघुकाल ९/४ सेकंद यातं ⅓ टाळी म्हणून लघुकाल ३/२ सेकंद 

मात्राकाल ९/१६ सेकंद मात्राकाल ⅜ सेकंद 
 

यावरून मात्राकाल कमींतकमी १/१८ सेकंद व जास्तींतजास्त ९/१६ सेकंद, व 
 

लघुकाल कमींतकमी ⅙ सेकंद व जास्तींतजास्त ९/४ सेकंद; असें होतें. अथवा एका सेकंदातं 
जास्तींतजास्त १८ अक्षरें व कमींतकमी १६/९, जवळजवळ २ अक्षरें. एका सेकंदातं जास्तींतजास्त ६ 
टाळ्या व कमींतकमी ४/९, जवळजवळ अधी, टाळी. (सावकाशातं सावकाश, सुमारें दोन सेकंदाचंी 
टाळी). [डनमेषावर आधाडरलेला आिाखा नाट्यशास्त्रम् मधील आहे. काकपद आडण टाळीकाल याचंा सबंंध तालदशप्राणदीडपकें तील आहे. हा 
गं्रथ डक्रस्तीशक ९०० च्या आधींचा नसावा एवढेंच सागंता ं येतें. नािीच्या ठोक्याचंा डहशबे अनेक गं्रथातं सापंितो, ते ९०० सालानंतरचे आहेत. 
[नािी दरडमडनटास ६० वेळा ं उित असल्यास नािीकाल १ सेकंद. त्यातं अक्षरमात्रा ३ तर मात्राकाल ⅓ सेकंद, लघुकाल १⅓ सेकंद : 
नािीकालातं अक्षरमात्रा ९ तर मात्राकाल ⅑ सेकंद, लघुकाल ४/९ सेकंद. आता ंएका नािीला १ टाळी तर लघुकाल १ सेकंद, मात्राकाल ¼ 
सेकंद : आडण ३ नाड्यानंा ं१ टाळी तर लघुकाल ⅓ सेकंद, मात्राकाल १/१२ सेकंद म्हणून दरडमडनटास ६० या नािीगडतमध्यें कमालडकमान 
मयादा-लघुकाल ⅓ ते १⅓ सेकंद मात्रा १/१२ ते ⅓ सेकंद.]] 
 

या मयादा ठरतात. त्या दु्रताडद तारतम्य पाहता ंठीक वाटतात, आडण आताचं वर ‘समन्वयानें’ 
पाडहलेला मयादाचंा आिाखा यातं बसतो. 
 

हें संडदग्ध वाटतें, कारण तें व्यस्ट्क्तडनष्ठ आहे. [म्हणून कीं काय, एकच एक प्रमाणडनडिडत होत नाहीं असेंच नव्हे तर 

अडभपे्रत नव्हतीच असें म्हणावेंसें वाटतें.] आपण टाळींच्या सोईवर, नािीच्या ठोक्यावंर, आधाडरलेलीं लयप्रमाणें, 
घड्याळातंील माप कोणतें दाखडवतात एवढेंच पाडहलें . पण घड्याळाचें मान हें यंत्रगत, व्यस्ट्क्तडनरपेक्ष आहे, 
हें ध्यानातं येईलच. ज्याअथीं व जोंवर संगीत हें व्यस्ट्क्तडनष्ठच आहे, यंत्रानें डनयंडत्रत केलेलें  नाहीं, तोंपयंत 
व त्याअथीं लयमान–संगीताचा मुख्य व अडवभाज्य भाग हें व्यस्ट्क्तडनष्ठच असणें साहडजक व योग्य आहे. 
 

टाळीच्या डक्रयेची सहजता हा मुद्दा साडंगतलाच. नािीच्या ठोक्याचंें तसेंच आहे. प्रकृडतमान, 
शरीराची व मनाची स्वस्थ ककवा उिेडजत अवस्था, इतर पडरस्ट्स्थडत, यानुंसार नािीचे ठोके कमीजास्त 
होतात; स्वस्थ नािी सावकाश चालते तर उिेडजत नािी जलद. त्याच मनःप्रकृतींच्या अनुरोधानें व्यस्ट्क्तचा 
संगीतवतावडह कमीअडधक उिेडजत स्वरूपाचा राहील; म्हणजे त्याचा डचिव्यापार कमीअडधक अंतमुवख–
बडहमुवख (प्रवृडिपर–डनवडृिपर) [या सदंभांतील ‘प्रवृडिपर–डनवृडिपर’ या शब्दाचंा नीडतधमवअध्यात्म इत्यादींमधील प्रवृडिडनवृिींशीं 
व्यावहाडरक सबंंध नाहीं. इंग्रजी डवचार करून मराठींत डलडहणारे लोक जे ‘उत्साडहत, आक्रमक, वीररसप्रधान, उत्कण्ठन वाढडवणारें’ वगैरे शब्द 

वापरतात तशा शब्दाऐंवजीं प्रवृडिपर, आडण त्याडवरुद्ध डनवृडिपर, असे हे पारंपाडरक डनडिताथवबोधक अस्सल भारतीय शब्द आहेत.] होऊन 
त्याचा वणोच्चारकाल जो सहजगत्या होतो तोडह कमीअडधक दीघवतेचा होईल; स्वस्थडचि, अंतमुवख, 
डनवृडिपर वृडिमध्यें मनुष्य संथ उच्चार करील; तर उिेडजत, बडहमुवख, प्रवृडिपर, वृडिमध्ये त्याचाच उच्चार 
जलद होईल. म्हणून नािीचा ठोका आडण मात्रा–लघु याचंी सागंि घालणें यातं एक डनडित धोरणदृडष्ट 
आहे. 
 

हल्लीं कोठें कोठें एका सेकंदाची एक मात्रा अशा तऱ्हेचीं डवधानें ऐकंू येतात; इतकें च नव्हे तर तसें 
प्रमाणीकरण करण्याचा काहंीं संस्थाचंा डवचार डदसतो; संगीत नाटक ‘अकादमी’ [अकािेमॉस् नावंाचा एक श्रीमान् 
ग्रीक मनुष्य होता, त्यानें आपला डवस्तीणव बागबगीचा काहंीं पंडितडमत्रासं देऊन टाडकला; त्यातं ते जमून वादचचा वगैरे करीत. त्या बगीचाला 
अकािेमॉस्च्या नावंावरून अकािेमी म्हणूं लागले. पुढें हा शब्द ग्रीक भाषेचा सबंंध आलेल्या युरोपीय भाषातंडह आला व कालातंरानें इतका डवकृत 
झाला कीं घोड्यावर बसणें डशकडवणारा सुद्धा ंआपल्या जागेला ‘राय्किर्ग ॲक िमी’ म्हणवनू घेऊं लागला. (थ करेची “डमसस् कपकटवन्स् ॲक िमी” 



 अनुक्रमणिका 

इंग्रजी वाङ्मयातं प्रडसद्धच आहे). असा हा शब्द आपल्या एका प्रमुख ससं्थेनें का ंघेतला, त्याच्या ‘स्पेकलग’च्या शवेटचा ‘वाय्’ काढून तेथें ‘आय्’ का ं
घातला, आडण त्याचें ‘अकादमी’ असें कहदीकरण करण्याचा उपद्व्याप का ंकेला हें एक कोिेंच आहे! डकत्येक लोक समजतात त्याप्रमाणें हा शब्द 

आरबी–फासी आधाडरत नाहींच.] नावंाच्या सरकारी संस्थेनें याला थोिी चालनाडह डदली आहे. यातं काहंीं आके्षपाहव 
आहे असें नव्हे, पण वर जसा एक केवळ संगीताशींच संबंडधत असा डनडित तकव डवचार डदसतो तसें काहंीं या 
प्रमाणीकरणातं आहे काय? तसें करणें आपल्या परंपरेशीं सुसंगत आहे काय? आडण याडंत्रक प्रमाणीकरण 
केल्यावर, तें प्रत्यक्षातं पाडळलें  जाईलच हें कोण पाहणार? असे प्रश्न येतात. पाडिमात्य संगीतातं एकसाथ 
अक्षरशः शभंरएक वाद्यें वाजतात त्या डठकाणीं असें प्रमाणीकरण करण्यातं तर्थय आहे, पण तेथेंडह 
वाद्यवादनाचा ‘नेता’ हातवाऱ्यानंीं लयागंें साभंाळीतच असतो, इतकें च नव्हे तर दु्रतमध्यडवलंडबत प्रकार 
कडरतानंा प्रत्येक नेत्याचें स्वतःचें काहंीं वैडशष्ट्य डदसतें. [पाडिमात्य सगंीत सवव बाडंधलेलें , छापलेलें  असून प्रत्येक 
वादकासमोर त्याचें नोटेशन्् अगदीं काटेंकोरपणें असल्यामुळें तेते भाग वाजडवण्यापलीकिे वादकाचंें महत्त्व नसतें अशी समजूत प्रचडलत आहे ती 
खरी नाहीं. स्टाफ् नोटेशन््सुद्धां, पाडिमात्याचं्या दृडष्टनेंसुद्धां, सवांगपडरपूणव नाहीं. वादकाला त्यातंडह स्वातंत्र्य आहे. तें सवव एकसाथ व्हावें, लयागंें 
व आवाजधमव इष्ट ते व्हाव,े यासाठीं नेता–कण्िक्टर–्अवश्य असतो; व प्रत्येक कण्िक्टरच्ीं काहंीं वैडशष्ट्येंडह असतात. एकेकाच सगंीतप्रबधंाच्या 
वेगवगेळ्या कण्िक्टसवनीं डनयंडत्रत केलेल्या व वेगवेगळ्या ताफ्यानंीं वाजडवलेल्या अनेक तबकड्या आहेत, प्रत्येकींत काहंीं डनडित वेगळेपणा 

आहे.] असो. 
 

प्रथमपासून आपण शोधीत होतों कीं लयाचें प्रमाणमान कोणतें, तें कसें ठरवावयाचें, आडण त्याची 
डनडिडत कोणत्या डक्रयेनें पाळावयाची. तो शोध डमळण्याआधीं पूववतयारी म्हणून आपण इतर संदर्मभत 
कल्पनाचंा आढावा घेतला आडण लयमानाचें माप कालानुसार कसें कसें बदलत गेलें  तें पाडहलें . आता ं
आपणासं मात्रा आडण लघु हीं लयपडरमाणें काय मयादाप्रमाणाचंीं असावीं, म्हणजे जास्तींतजास्त केवढीं व 
कमींतकमी केवढीं, याची पुष्कळशी स्पष्ट कल्पना डमळाली ती डमळडवतानंा असें डदसलें  कीं लय हा 
अक्षरोच्चारकालानुसारच ठरवावयाचा हें मूळ कधींडह दृडष्टआि झालें  नाहीं, पण जसजसें संगीत वर्मणलें  
जाऊं लागलें  तसतसें टाळी नावंाच्या पातकलेला (जुन्या ‘शम्या’ला) पूवीं नव्हतें एवढें प्राधान्य डमळंू 
लागलें , आडण प्रमाणडनडिडतमध्यें ‘टाळीची सोय पाहणें’ हें एक महत्वाचें कृत्य झालें–कारण त्या सोईप्रमाणें 
लघुगुरंूची प्रमाणें ठरलीं. प्राकृत वणोच्चार, स्वरालंकार आदींमुळें  हें आवश्यक झालें  असावें असा आपण 
तकव  केला, फारसा गंुतागंुतीचा डनयम असेल तर तो जरा हटवनू त्याजागीं सोंपेपणा यावा या धोरणानुसार 
ही प्रडक्रया झाली असावी असें आपण माडनलें . वणवनाचा हा क्रम आडण हें धोरण गृहीत केलें  तर ओघानेंच 
आलें  कीं वरील “कोष्टकातं” जी स्वरागंतालागंाचंी ‘गुरुदु्रतडवराम’ वगैरे शब्दमय मािंणी डदसते, तीडह 
हळंूहळंू पडरभाषेंतून जावी. डसद्धान्त बाद केला असें नव्हे तर व्यवहार सुटसुटीतपणें समजेल असें व्हावें. 
 

हेंच पुढें झालें . तें स्वरागं–तालागं कोष्टक आज नष्ट झालें  नाहीं तरी पडरपाठातूंन गेलें  आहे. 
 

आजची व्यावहाडरक पद्धडत अशी आहे : 
 

गायनवादनातं जे लहानमोठ्या पडरमाणाचें वणव एका गीतातं येतात (जसे श–र–ण, आ–वो–जी, 
तनोंऽम्, त्रक, धागे, क्िाऽन्). त्यातंील, तुलनेनें जे ऱ्हस्व त्यानंा ंत्या त्या गीतातं ‘एक मात्रा’ या स्वरागंाच्या 
लयमानाचे समजावें. ही मात्रा केवढी ठेवावी हें आपल्या मजीवर आहे. दु्रतमध्यडवलंडबत लयाचंें परस्परमान 
१ : २ : ४ असें साडधलें  तर उिमच, न च साडधलें  तरी कचता नाहीं. डवराम–लघु–गुरु इत्याडद अंगनामें नष्ट 
झालीं नसलीं तरी पडरपाठातं नाहींत. ‘अंग’ हें नावंसुध्दा ं नाहीं. (जेथें आहे तेथें त्याचा अथव कोणास 
समजला आहे असें वाटत नाहीं; जसें ‘काफी–अंग,’ [पाडिमात्य सगंीत सवव बाडंधलेलें , छापलेलें  असून प्रत्येक वादकासमोर 
त्याचें नोटेशन्् अगदीं काटेंकोरपणें असल्यामुळें तेते भाग वाजडवण्यापलीकिे वादकाचंें महत्त्व नसतें अशी समजूत प्रचडलत आहे ती खरी नाहीं. 
स्टाफ् नोटेश्न्सुद्धा,ं पाडिमात्याचं्या दृडष्टनेंसुद्धां, सवांगपडरपूणव नाहीं. वादकाला त्यातंडह स्वातंत्र्य आहे. तें सवव एकसाथ व्हावें, लयागंें व आवाजधमव 
इष्ट ते व्हाव,े यासाठीं नेता–कण्िक्टर–्अवश्य असतो; व प्रत्येक कण्िक्टरच्ीं काहंीं वैडशष्ट्येंडह असतात. एकेकाच सगंीतप्रबंधाच्या वेगवेगळ्या 
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कण्िक्टसवनीं डनयंडत्रत केलेल्या व वेगवेगळ्या ताफ्यानंीं वाजडवलेल्या अनेक तबकड्या आहेत, प्रत्येकींत काहंीं डनडित वेगळेपणा आहे.] 
‘मारवा–अंग,’ ठुमरी–अंग,’ ‘धु्रपद–अंग,’ [काफी नावंाचा जो राग, त्याला अमुक स्वर लागतात वगैरे वणवन पुरेसें नाहीं. त्या 
स्वरातूंनच, त्याचें ‘वादीसवंादी’ वगैरे डनयम साभंाळूनच, अनेक रागरूपें डनमाण होऊं शकतात. प्रत्येक रागातं काहंीं डवडशष्ट स्वरागंें साभंाळावीं 
लागतात, तरच तो तोतो राग असा डदसतो, एरव्हीं नाहीं. काफी–अंग, मारवा–अंग म्हणजे काफी, मारवा या रागाचंें स्वतःचें असें जें 
स्वरागंवैडशष्ट्य. तें ज्या दुसऱ्या एकाद्या रागातं प्रतीत होईल तो राग काफी–अंगाचा, मारवा–अंगाचा. उदाहरणाथव, ‘मारु’ नावंाचा एक पुरातन 
राग आहे. त्याचें वणवन, ‘मारवा अंगानें यमन’ एवढेंसुद्धा ंसमझदारास पुष्कळ माडहती देऊं शकतें. (मारु राग आहे कीं नाहीं वगैरे मुदे्द श्री. भोळे यानंीं 
‘शुद्धसारंग’ या टोंपणनावंानें उपस्ट्स्थत केले होते. प्रस्तुत लेखकानें एकेका बैठकींत या ‘मारवा अंगाच्या यमन’ रागाचीं ५–६ गीतें वेगवगेळ्या 
सुरावटींची व वेगवगेळ्या तालातं अशीं वझेबुवा व मास्तरकृष्णा याजंकिून खासगींत ऐडकलीं आहेत, एकूण िझनभरतरी; आडण दोघानंींडह ‘हा 
मारु,’ असेंच साडंगतलें . हे दोघे एकमेकाशंीं सबंंडधत नव्हते हें प्रडसद्धच आहे). 
 

पूवांग–उिरागं असे शब्द प्रचडलत आहेत ते वेगळ्या अथाचे. पूवांग म्हणजे सप्तकातंील ‘सा रे ग म’ हे पडहले स्वर, आडण उिरागं 
म्हणजे ‘प ध डन’ हे नंतरचे तीन स्वर. (खरें पाहतां ‘म प ध डन’ हे, तीव्र म घेऊन, स्वर). यातं चौथा तार सा’ जो आहे तो वरच्या सप्तकापैकीं. पण 
याचा अथव असा नव्हे कीं ‘उिरागंप्रधान’ असें ज्या रागाचें वणवन, तो उंच नादस्वराचंा. उदाहरणाथव तोिी नावंाचे जे रागप्रकार आहेत ते बहुधा 
खालचे नादस्वर (तीव्र म, कोमल ध, तीव्र नी) असे घेणारे म्हणजे ‘प ध नी’ पैकीं आहेत. हें उिरागं. येथें टीपेंत आवाज लाडवण्याचा प्रश्नच नाहीं. 
खालचा कोमल ध हा एका डनडित वैडशष्ट्यपूणव स्वरागंानें लाडवला कीं तेथेंच ‘तोिीचें दशवन होणार’ असा अस्पष्ट, सडंदग्ध पण डनडित इषारा 
डमळतो. हें तोिीचें एक स्वरागं. असा स्वरागंाचा अथव आहे व असें त्याचें महत्त्व आहे. 
 

पण हल्लीं या कल्पना प्रसतृच नाहींत, ‘अंग’ ही कल्पनाच गेली आहे, डशल्लक आहे ती डवकृत झाली आहे. डवशषेतः भातखंिे पद्धतीनें 
डशक्षण घेणाऱ्यामंध्यें (आडण तेच बहुसखं्य आहेत) असें झालें  आहे. खुद्द भातखंिे यानंा स्वरागं–लयागंाचंा समजउमज नव्हता असें कसें होईल? 
म्हणून तर त्यानंीं ‘ही पकि अशी आहे,’ ‘हें चलन तसें आहे’ वगैरे डलडहण्याचा खटाटोप केला. पण तें स्पष्ट झालें  नाहीं म्हणा, त्याचं्या डलडपमधील 
अपूणवतेमुळें म्हणा, ककवा इतर सगंीतभाग समजावनू सागंतानंा या डवषयावर कमी भर डदला गेला म्हणा, त्याचं्या पकि, चलन इत्याडद डववरणाचें 
ममव डवद्यार्थयांमध्यें उतरलें  नाहीं. त्याचंीं पुस्तकें , कुमार गंधवव म्हणतात त्याप्रमाणें, ‘वाडचता ंआलीं पाडहजेत.’ पण तीं वाचावीं कशीं हें सागंणारा 

कोणी हवाच!] ‘तंत–अंग’ [धु्रपद नावंाचा छंदप्रकार आहे. त्यातं स्वरागंापेक्षा ंतालाघाताच्या लयागंाचें महत्त्व अडधक. त्या लयागंानें जाणारा 
प्रकार तें धु्रपद–अंग. हें धु्रपद म्हणजे चौताल या ठेक्याच्या चचेंत पुढें दाखडवलें  आहे. तसेंच ठुमरी–अंगाचें. 
 

येथें तंत म्हणजे पिद्याचंें छेिीचें वाद्य, बीन, असा अथव आहे. अशा वाद्यातं काहंीं स्वरागंप्रकार डवशषे खुलतात आडण काहंीं साध्यच होत 
नाहींत. तशीं स्वरागंें घेणारे प्रकार ते तत–अंगाचे. ‘अब्दुलकरीम हा मूळचा सारंगीवाला, म्हणजे तंतकार, त्याचें गाणें तें तंतअंगाचें,’ असें कोणी 

सागंतात त्यातंील काहंींच खरें नव्हे.] इत्याडद.) “अणुदु्रतलघुगुरुप्लृत तालमलूधरमको राडखये” [‘सुरसगंत रागडवद्या, 
सगंीतप्रमाण; जो कंठकर बताये सो ग्यानी गुडनजन’ असें हें डतलककामोद रागातंील रूपक नावंाच्या तालातंील गाणें आहे. (‘हा खूब पुराना धम्मार 
आहे’ असें शकंरभयैानंीं एकदा ंसाडंगतलें  होतें, पण धम्मार तालातं तें कधीं ऐडकलें  नाहीं). त्यावरूनच स्वयंवर नाटकातंील ‘मम सुखाची ठेव, देवा, 

तुम्हापंाशीं ठेवा’ हें गाणें केलें  आहे. त्यातंील हे शब्द आहेत.] असे गीतचरण, ‘लागदाट’, ‘लगाव’ असे शब्द, वापडरण्यातं 
आहेत, पण त्याचें ममव डवसरलें  गेलें  आहे. अधी–पाऊण–पाव–तृतीयाशं–षष्ठाशं–अष्टमाशं मात्रा, अथवा 
सवा–दीि–पावणेदोन–अिीच मात्रा, अशा पडरभाषेवर गुजारा होतो, कला शब्द गेला. लयमानाची 
जिणघिण मागानें, यडतनें तर सोिाच, पण दु्रतडवराम–प्लृतदु्रत वगैरे शब्दानंीं ओळखली जाणे संपलें  
आहे. (या सवांचा खुलासा यथावकाश होणार आहे). 
 

आपण आतापंयंत जी डचडकत्सा केली डतच्यामुळें  या पडरभाषेचा अथव व उपयोग हे आपणासं माहीत 
झाले आहेत; ही पडरभाषा कशी व का ंआली हेंडह आपणासं कळलें  आहे. त्यासाठीं जो दीघवसूत्रीपणा करावा 
लागला त्यामुळें  आपले डवचार आता ं खंबीर पायावर उभाडरलेले होतील. खंबीर भडूमकेमुळें, अवास्तव 
बिेजाव–ऐट–दंतकथा–संडदग्ध स्पष्टीकरणें इत्यादींपासून आपला बचाव होईल. [अमुक आमचें घराणें, असे 
आमचे गुरु, अमक्या वेळीं असें झालें , ही आमच्या घराण्यातंील गुप्तडवद्या, वगैरे बढाया ऐकंू येतात, आडण त्याचंाच आधुडनक वेषडह हल्लींच्या 

जमान्यातंील गायकवादक व त्याचें भक्त यामंध्यें सापंितो.] जुनें काय गेलें  व जाण्याची आता ंशक्यता आहे, तें तसें का,ं 
[प्राचीन सामगायन गेलें  व त्याजागीं जाडतगायन आलें , मग जाडतगायन नष्ट होऊन देशीराग आले, नंतर मुसुलमानानंीं सवव मोितोि केली, आपलें  
सगंीतशास्त्र भ्रष्ट केलें , गायकवादक अिाणी बनले; दाडक्षणात्य सगंीतशास्त्र जुन्या वळणाला नवी िूब देऊन आपले स्वतंत्र रूप डनमाण करंू शकलें , 

अशी मतें सववत्र आहेत.] नवें काय आलें  व आता ंयेऊन स्ट्स्थर होण्याची शक्यता आहे व का;ं हें कळेल. जुन्याचा 
अवास्तव वृथाडभमान राहणार नाहीं, नव्यासच हुरळून जाणें होणार नाहीं. नव्याकिे िोळस सहानुभडूतनें 
पाहता ं येईल, त्याचा डजज्ञासूपणानें पाठपुरावा कडरता ं येईल; आडण त्यातंलें  डटकाऊ कोणतें व चार 
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डदवसाचंें डथल्लर कोणतें याचें तारतम्य सागंता ंयेईल. नदी वळणावळणानंीं पुढें जाते; त्या वळणाचंीं स्वरूपें 
व कारणें कळलीं म्हणजे नदी सरळ रेषेंतच का ंजात नाहीं याची कचता करावी लागत नाहीं, वळणामंधील 
मौज घेता ंयेते, एकादा आकस्ट्स्मक लोंढा दुःखकारक होत नाहीं. 
 

आजचें संगीत अगदीं वगेळें  आहे असा जो काहंींजणाचंा दावा आहे तो या भडूमकेमुळें अडसद्ध ठरतो. 
कसें तें पहा. 
 

आतापयंतच्या डचडकत्सेंत, अक्षर–म्हणजे ऱ्हस्वाक्षर–या डक्रयेचाच वारंवार उल्लेख केला गेला, 
आडण डतचें प्रमाण हल्लींसुद्धा ं‘एक मात्रा’ च आहे असें साडंगतलें . दीघाक्षरोच्चार याच्या दुप्पट कालमानाचा. 
‘लघूची एक ती मात्रा, गुरुच्या दोन माडनती’ [हें व ‘सयंोग ऱ्हस्वास’ हें पुढचें वाक्य, हीं वृिदपवणातंील प्रडसद्ध आहेत.] या 
डनयमातं अक्षरानुंसार एक–दोन व तालागंानुसार चार-आठ. पण या डनयमास अपवाद आहेत. 
ऱ्हस्वाक्षरापढुें जोिाक्षर आलें  तर ऱ्हस्वाक्षराचा उच्चार गुरु होतो अशा तऱ्हेचे पोटडनयमडह आहेत. 
(लसूण,–‘ल’ ऱ्हस्व; लक्ष्मण, ‘– ल’ दीघव. ‘संयोग ऱ्हस्वास गुरुत्व देतो’). याडशवाय नाना देशीभाषाचें 
स्वतःचे असे पोटडनयम आहेत, ते ‘लघूपाय’ नावंानें प्राचीनकालापासून साडंगतले जात आहेत; भाषेंत जशी 
भर पित जाईल तसे हे लघूपायडह वाढत–बदलत जाणें शक्य आहे. 
 

हा भाषेचा डवचार छंदामध्यें आहे. संगीतातं हेंच होतें, आडण छंदातं ज्यास ‘लघूपाय’ म्हटलें  
त्यासारखाच प्रकार फार मोठ्या प्रमाणानें होतो; उच्चारातं अनेक छोटेमोठे फरक कडरण्याचें स्वातंत्र्य घेतलें  
जातें. छंद व संगीत यामंध्यें मात्राभेद येथून सुरंू होतो, व त्यामुळें  संगीतातंील लय व छंदातंील लय हा 
वगेळा वाटतो. 
 

कमव चा उच्चार करम, हा लघूपाय; दुःखचा दुख हा एक वगेळा लघूपाय; हे दोन्हीकिे आहेत. ही 
भाषाडवकृडत नव्हे, प्रवृडिच; व ती गाण्यातंडह आहे. पण ‘रघुपडत राघव राजाराम’ यातंील ‘म’ ऱ्हस्वतम होणें 
हा लघूपाय संगीतातं प्रकषव पावतो. प, डत याचंी मात्रा एकेक माडनली तर ‘रा’ दोन नव्हे तर सुमारें ३⅞ 
मात्राचंा होतो व म केवळ ⅛ माते्रचा बनतो. ‘आप्तदेवधमववैभवीं’ यातं त लहान होतो, ध लाबंतो; पण ध 
कमींतकमी ३⅞ मात्राचंा होतो! 
 

म्हणजे संगीतातं लघुगुरु अक्षराचें छंदःशास्त्रीय लघुपायडह नेहमीं पाडळले जातातच असें नाहीं, तर 
स्वरलयालंकाराचं्या मािंणीपरत्वें वणोच्चारमान बदलतें. हा फरक गायकाच्या लहरीनुसार नव्हे, तर 
भाषेच्या वगेवगेळ्या उच्चारधमानें सुरंू होतो आडण त्याचा वाढाव गीतातंील स्वरलयानुसार होतो. 
 

डदल ्शब्दाच्या कहदी उच्चारातं ल ्नाममात्र आहे. पंजाबी उच्चारातं ल दीघव आहे. ‘ओ मेंिा डदल 
लगाये’ [रामकली नावंाच्या रागातंील तीनतालातंील गाणें. ‘ओ मेंिा डदल लगाये तेंिेदे नाळ सजनी, यार; सोहनी सूरत तेंिी डबसोणा, मनरंग 

भयो चष्मे खुमार.’] यातं ल दीघव आहे, दोन्ही ल सारख्याच लाबंीचे आहेत. ‘मारा तनमा ंमनमा ंभयो छे हयो छे’ 
[हें पद एकाकाळीं गुजराती रंगभमूीवर अडतशय गाजलें  होतें. त्याचे गायक जयशकंर हे ईश्वरकृपेनें अजून हयात व सुस्ट्स्थतींत आहेत. त्याचं्या 

भडूमकेचें ‘सुदंरी’ हेंच नावं त्यानंा डमळालें  होतें.] या गुजराती गीतातं भ, यो, ह, यो याचंी लाबंी समान आहे, भ–ह ऱ्हस्व 
आडण रकारावर जोर देऊन यो दीघव, असें नाहीं. मराठीचें वळण वगेळें  आहे. ‘काहे छेिो मोसे हो श्याम?’ 
या चालीवर ‘डकडत सुखकर हा भास’ [डमश्रकाफी राग. एकताला. युगान्तर नाटकातंील ना. सी. फिकेकृत पद.] हें गीत आहे, 
त्यातंील सुखकर हा शब्द अगदीं छंदडनयम पाळून ठेडवल्यासारखा आहे, कारण तो छेिो मोसे या शब्दाचं्या 
लयागंाचा आहे; पण मराठी गद्याच्या लघूपायानुसार ‘सुख्कर् असाच उच्चार होऊं शकला असता. 
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‘शान्तमूलेका, सौख्यमलेूदू, सारसादलानयना, धान्यमूलंुिीना’ या अडतप्रडसद्ध तेलगु गीतातं 
[त्यागराजकृत पद. द्राडविप्रातंातं घरोघरीं प्रडसद्ध आहे.] ‘स्या ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ, ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ न्त’ वगैरे दीघव आंदोलनमय 
उच्चार जवळजवळ प्रत्येक अक्षरावर आहेत, ते मराठीच्या प्रकृडतमध्यें नाहींत; आडण चालीला चाल, 
अक्षराला अक्षर ठेवनू मराठी गीत होणारच नाहीं; आंदोलनें कमी करून अक्षरें वाढवावीं लागतील. 
‘चस्ट्न्द्रका इरडसह’ ऐवजीं ‘चंडद्रका ही, जणूं’ येथें लयभाग समान आहे, पण ‘नानुरो डवश्वरूपिेनु’च्या ‘ठेकव 
या, स्नेहें, कमलागंणीं’ [‘चंडद्रका ही जणू’ं हें मूळ कन्नि चालीवरून केलेलें  पद, राग आरभी (अरबी नव्हे). ताल दादरा, पुढें तीनताल. 
काहंींजण सात मात्रा करून अक्षरें लाबंवनू म्हणतात. मूळ स्वरागंानुसार टेंब ेम्हणून दाखवीत. पद लोकडप्रय आहे, सववजण गातात, पण शब्दरचना 
अगदींच गचाळ आहे. ‘चंडद्रका ही, जणू ंठेडव, या, स्नेहें, कमलागंणीं, कुमुदबाधंव, श्यामला ंमेघा ंतस्कर मानोनी’ (ही चंडद्रका, श्यामला ंमेघा ंजणू ं
तस्कर मानोनी, कुमुदबाधंव स्नेहें कमलागंणीं ठेवीं), येथें शवेटीं वाक्य पुरें होऊन काहंीं अथव (हवा असेल तर) डमळतो! या पदाची लोकडप्रयता 

केवळ स्वरागंानें आलेली आहे. मूळ कन्नि गाणें सुबोध व लयबध्द आहे.] या रूपातंरातं मराठी–कन्नि लयभेद स्पष्ट आहे. 
डवश्वरूपिेनुच्या लयागंानें कमलागंणीं म्हणता ं येतच नाहीं. ‘ऑशान्तीर् ऑन्तॉरे जेथाय् शान्ती शूमॉहान्’ 
[‘वजे्र तोमार बाजे बासंी, श ेडक सहज गान! शइे सुरेते जागब आमी, दाओ मोरे शइे कान!’ या रवींद्रनाथ ठाकूरकृत गीतातंील ओळ. मराठीकरण 

प्रस्तुत लेखकाला सुचलेलें .] चें ‘अशान्तीच्या पोटीं जेथें शास्ट्न्त डनतान्त महान्’ हें मराठी रूपान्तर डकतीडह बरोबर 
वाटलें  तरी बंगालींतील नकाराथी ऑ, मराठींतील ‘अ’ नें दाखडवता ं येणार नाहीं. ‘लग्नाला जातों मी 
द्वारकापुरा, देतो डनज भडगडन राम कौरवशे्वरा’ याचें इंग्रजी रूपान्तर ‘फॉम्याऽरेज् गोइंग्टू द्वारकाडसटी, 
सुभद्रा टू विे कौरव, व्हॉट् ए गे्रट् डपटी ऽ ऽ’ हें केलें , [‘गंधवव नाटकमंिळी लंिनला नेऊन इगं्रजींत आपलीं नाटकें  करून 
तेथल्या नाटकवाल्यानंा डदपवनू टाकावें’ अशी अचाट अफाट कल्पना अच्युत बळवंत कोल्हटकरानंीं मािूंन, त्यासाठीं हें व अशीं इतर पदें केलीं 
होती. हा भाग एका चोंपड्यातं त्यानंीं प्रडसद्ध केला होता. नक्की स्मरण नाहीं, पण त्या चोंपड्याचंें नावं बहुधा ‘रंगीला रसूल’ असावें व वषव सुमारें 

१९२५ ते २७ पयंतचें काहंींतरी असावें. (कदाडचत् चोरी कशी करावी? हेंडह तें चोंपिें असेल).] पण ते उच्चार इंग्रजी नव्हेतच. तें 
लयदृष्टया ंमराठीच आहे. 
 

“अणुदु्रतलघुगुरुप्लृततालमूलधरमको राडखये”चें रूपान्तर “अडखलडह खचवडच कडर 
आप्तदेवधमववैभवीं” असें केलें  व तें खपलें . परंतु ‘लघुगुरु’ ऐवजीं ‘ख ऽ चवडच’ आडण ‘धरम’ ऐवजीं ‘धऽऽमव’ 
यातंील दीघव ख आडण त्याहूनडह दीघव ध खपवनू घेणें, आडण चव आडण मव चे उच्चार अगदीं मऊ करणें–इतके 
कीं गायक बोबिा वाटावा–हें मराठीच्या प्रकृडतमध्यें ओघानें येणार नाहीं. हा चरण म्हणतानंा डकत्येकजण 
त्याची जी दैना कडरतात ती पहावी. [‘मम सुखाची ठेव’ हें गाणें डदसावयाला अगदीं सोंपें पण इष्ट पडरणाम साधून गाणें अत्यंत अवघि 
आहे. तें (अथवा मूळची चीज) बालगंधवांसारखें दुसऱ्या कोणासच साडधलेलें  नाहीं. (अलाडदयाखा,ं मंजेभय्या, यासंडह नाहीं). एका गाडयकेकिून 
धर्र्र्म असा उच्चार होतो, तो तर प्रस्तुत लेखकाला कसासाच वाटतो; जमत नाहीं, तर ‘देव’ वर आलाप घेऊन धमव ऱ्हस्व करून ‘वैभवीं’ चा ‘वै’ 
का ंलाबंवीत नाहींत असा प्रश्न पितो. केवळ सात मात्रा म्हणजे रूपक ताल नव्हे आडण सारेगसारेमपडनसाा॔ म्हणजे डतलककामोद नव्हे.] 
 

भाषेची प्रकृडत अजीबात िावलून केलेले स्वरभाग काहंीं काळ वैडचत्र्य म्हणून लोकडप्रय होतात. 
पण तो प्रयोग डटकत नाहीं. ‘ये मृत्यो ये, यावया डनघालास असशीलडच तंू सुखें [सावरकरकृत ‘मृत्यूस आवाहन’ 

कडवता. ‘वैनायक’ (डवनायकाचा, पक्षीं गरुिाचा) छंद.] हें वृि नवें म्हणून आडणलें  पण त्यातं नवपेणा भासावा–न भासावा 
एवढाच होता. ‘भग्नमरू्मत! आडण भग्नमडंदर’ यावर भाष्यें केलीं गेलीं, [अडनल कवीचें काव्य. मुक्तछंद. मुक्तछंदचचेचीं 

पुस्तकें डह झालीं.] पण हा छंद जर गाडयला गेला असता तर कोणास काहंीं नवें वाटलेंच नसतें. पण याचाच 
अडतरेक ‘एकत्र गंुफून जीडवतधागे’ [माधव ज्यूडलयन्कृत ‘सगंमोत्सुक िोह’ ही कडवता.] या, पूवींच डलडहलेल्या गाण्यास, 
एका अक्षराला एक मात्रा व एक खिा स्वर अशा रागंड्या डहशबेाची चाल लावनू केला गेला–जसें ‘न डदसे, 
का ंकोठें सोिून गेली’ हें ‘न–दी–से–का–को–ठें–सो–िू–न–गे–ली,’ [डपयानोच्या साथींत ही अशी लयागंाची 
चाल ‘जीएन्’ जोशी या त्यावेळच्या होतकरू गायकानें म्हणून तबकिी काढली होती. प्रस्तुत लेखकाच्या धाकट्या भावानें त्यावेळीं ‘सेका म्हणजे 
काय?’ असा प्रश्न अगदीं भाबड्या मनानें लेखकाला केला होता. हा ‘गुलेलू’ प्रकार जोशी यानंीं पुढें टाकून डदला. आझमबाई आडण ज्योस्ना भोळे 

यानंीं मात्र पटवधवन कडवचीं गीतें अप्रडतमपणें म्हटलीं.] तेव्हा ंचार डदवसाचं्या नवलाईनंतर ती तऱ्हा डवसरलीच गेली. 
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तात्पयव, संगीतातं उच्चाराचंें लयस्वातंत्र्य घेता ं येतें हें प्राचीनकालापासून मान्य आहे, पण त्याचा 
उगम छंदातंील लघूपायातं व भाषेच्या त्यात्याकाळच्या उच्चारघाटातं असल्यामुळें, त्या स्वातंत्र्याससुद्धा ं
काहंीं तत्त्वें पाळावींच लागतात. 
 

या सवव डवचारातं स्वरागंतारतम्यासाठीं १⅞, ⅛, ३⅞ वगैरे मात्राभागाचंा उल्लखे झाला व करावा 
लागला. हे भाग कळणें आवश्यकडह डदसलें . तेव्हा ंप्रश्न असा येतो कीं हे ⅛, ⅞ वगैरे मोजाव ेकसे, आडण 
अमुक एक लयागं–समजा ¾, ⅕ वगैरे–वतववावें कसें? तालाचेंडह तेंच: ⅛, ⅕, ¾ इत्याडद टाळीकाल 
कसे मोजाव ेआडण कसे साभंाळाव?े 
 

म्हणजे थोिक्यातं, ‘लयागंसाधन कसें करावें?’ 
 

हा प्रत्यक्ष डक्रयात्मक भाग आता ंपाहंू. 
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६. लयागंसाधना : स्िरागं 
 

आपल्यासमोर आता ंजो प्रश्न आहे. तो ‘हल्लींच्या’ प्रघातानुसार जाणीवपूववक लयागंसाधना कशी 
करावी?’ असा माडंिता ं येईल. लयागं म्हणजे स्वरागं आडण तालागं. स्वरागंातंील डहशबे एकेका माते्रचा 
असतो : म्हणजे एक ‘सोईस्कर लाबंीचें’ ऱ्हस्वाक्षर उच्चाडरण्यास जो वळे लागेल तो प्रमाण काल धरून हा 
डहशबे होतो, आडण त्या डहशबेातं दोन, तीन, वगैरे अक्षरें, त्याचप्रमाणें अधा, पाव, पाऊण वगैरे वणव 
उच्चाडरण्यास जो वळे लागेल त्याचें प्रमाण यथास्ट्स्थत करावयाचें असतें अथवा तेवढ्यातेवढ्या प्रमाणाचं्या 
काळातं ते ते उच्चार करावयाचे असतात. दुसऱ्या पक्षीं, तालागंातं डहशबे एकेका लघुचा असतो; म्हणजे 
‘सोईस्कर लाबंीच्या’ कालावडधनें एक टाळी वाजडवण्यास ककवा तत्सम काहंीं हस्तडक्रया करण्यास जो वळे 
लागतो तेवढ्या वळेास ‘एक लघु’ असें म्हणून हा डहशबे होतो, व त्या डहशबेातं दोन, तीन, त्याचप्रमाणें 
अधा, पाव, पाऊण इत्याडद टाळीकालाच्या भागाचंें प्रमाण यथास्ट्स्थत मोजावयाचें असतें ककवा तशा 
मोजणीप्रमाणें तशी तशी हस्तडक्रया करावयाची असते. एक लघुमध्यें चार मात्रा अशा प्रमाणानें 
वणोच्चारकाल आडण टाळीचा काल याचंी सागंि बहुधा घातलेली असते, अथात् तालागं हें स्वरागंाला 
साह्भतू असेंच मूलतः असतें. मात्र काहंीं वाद्य (अथवा केवळ उच्चारडह) घेऊन तालागंाचंी स्वतंत्रपणें 
जिणघिण कडरता ं येते आडण डतच्यामध्येंडह काहंीं संगीतभाव उत्पन्न कडरता ं येतो. एवढें आपणासं आता ं
माहीत आहे. या माडहतीच्या आधारानें लयागंसाधनेच्या डदशचेा व डक्रयेचा उलगिा आपणासं हवा आहे. 
 

आपला प्रश्न जर अशा स्वरूपातं माडंिला कीं, एका माते्रचे ककवा टाळीकालाचे जे ⅛, ⅗, ⅔, 
इत्याडद भाग आहेत ते कसे असतात; तर हातीं काहंींच उपयुक्त लागणार नाहीं, कारण प्रश्न चक्रगडतनें 
माडंिला गेला–उिर प्रश्नातंच आहे. प्रश्न डक्रयारूपानें माडंिला तरच काहंीं डक्रयारूप उिर डमळेल. ते ते 
अंशभाग करंू गेलें  कीं तें काम डकती डबकट आहे हें ताबितोब जाणवतें, आडण कळतें कीं हें काम सतत, 
दीघव, मननपूववक आडण डनियानें केलेल्या अभ्यासाडशवाय शक्य नाहीं. (तत्र स्ट्स्थतौ यत्नः अभ्यासः, स तु 
दीघवकालनैरंतयवसत्कारात्सेडवतो दृढभडूमः)’ [योगसूत्रम्  १·१४.] ते ते अंशभाग राईराईच्या प्रमाणानें जाणणारा 
आडण त्या त्या प्रमाणानें नेहमीं हमखास डबनचूक वताव करून दाखडवणारा जो कोणी असेल तोच लयाला 
(हल्लींच्या भाषेंत लयीला) पक्का ककवा लयदार या डवशषेणाचा अडधकारी होतो. [तबलजीशीं पेंच लढडवणारा तोच 
फक्त लयदार अशी समजूत प्रचडलत आहे, आडण डतला अनुसरून गायकवादकाचंीं वगीकरणेंडह केलीं जात आहेत. अब्दुलकरीम, गुलामअली, 
प्यारासाहेब, डहराबाई, डबस्ट्स्मल्ला, वगैरेंपैकीं कोणाचाडह लय कच्चा नव्हता, ते सवव लयदारच होत. कुमार गंधवव मूळचा अत्यंत लयदार आहे!] 
म्हणून आपला प्रश्न असा मािंूं : ‘लयदार बनण्यासाठीं काय व कसा अभ्यास करावा?’ या प्रश्नाचें उिर 
सडवस्तर, स्पष्ट आडण डक्रयात्मक रूपाचें डमळालें  म्हणजे लयागंसाधनेच्या डदशा आपणासं कळेल. तें उिर 
आता ंपाहंू. 
 

प्रश्नाच्या स्वरूपामुळें  आता ंतपडशलातं जावें लागणार, आडण डवचारामध्यें अस्पष्टता नसावी म्हणून 
उपपडिबरोबर अथववादडह बराच करावा लागणार, म्हणून थोिा कंटाळवाणा व नागमोिी प्रवास करावा 
लागेल. डशवाय जें सागंावयाचें आहे तें प्रत्यक्ष म्हणून ककवा करून ऐकण्यावाचण्याचें आहे, म्हणजे 
वाचकापंासून डक्रयात्मक सहकायवडह अपेडक्षत आहे; त्याला इलाज नाहीं. 
 

प्रथम स्वरागं पाहंू. 
 

सवांच्या पडरचयाचें, नेहमीं ऐकंू येणारें आडण समजण्यास सोंपें जें ‘जनगणमन’ तें राष्रगीतच प्रथम 
उदाहरणाथव घेऊं. [या राष्रगीताची जी ‘सरकारी’ चाल आहे, तींतील दुसऱ्या ओळींत लयभेद आहे. । पंजाऽब । कसधगुज । राऽतम । राऽठाऽ 
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। अशा भाषानुसारी स्वरोच्चाराऐंवजीं । पंऽजाऽ । बकसऽध । गुजराऽ । तमराऽ । असें आहे; पंजाबमधील प दीघव केला आहे, त्यामुळें ‘ब’ वर आघात येतो 
व ‘मराठा’च्या रा ऐवजीं ठा वर आघात येऊन ठा ऱ्हस्वडह होतो. याचें कारण ‘वंग’ येथील ग वर चरणाची शेंवटची मात्रा घेतली आहे. । पंजाऽब । 
कसधगुज । राऽतम । राऽठाऽ । द्राऽडवि । उत् –कल । वंऽगऽ । – | यातं शवेटीं एक मात्रा डवराम ठेवनू श्वास घेता ंयेतो व एकूण आठ मात्राचंा चरण 

होतो. सरकारी चालींत श्वास घेण्याला फार अवकाश नाहीं.] तें म्हणतानंा ंसुरुवातीसच ज, न, ग, ण अशीं समान लाबंीचीं 
बरींच अक्षरें लागोपाठ येतात आडण त्यानुंसार आपली मात्रा–जलद अथवा सावकाश, जशी ठरवू ंतशी–
ठरते. पुन्हा ंत्यातंच वणोच्चारानुंसार जन, गण, मन अशा दोनदोन मात्राचंा एकेक गट मनातं उभा कडरता ं
येतो व त्यानुसार दोन मात्रा डमळून एक कालखंि केवढा तें अनुभवास येतें. त्यानुसारच ‘अडधनायक’ मध्यें 
जो दीघव नाऽ आहे आडण जय हेऽ मध्यें जो दीघव हेऽ आहे, त्याचंी लाबंी दोन मात्राचंी ठेवावयाची ती केवढी, 
हें आपोआप कळून त्याप्रमाणें उच्चार होतो. पडहली ओळ अशी डलडहता ंयेईल. 
 

 
 

प्रत्येक मात्राकालाला सुरुवात आडण शेंवट आहे हें दाखडवण्यासाठीं त्याच्या मागेंपुढें उभ्या रेघा 
म्हणजे ‘दंि’ ठेडवले आहेत. | ऽ | हें (अवग्रह) डचह्न, मागील अक्षराचा उच्चार तेवढा – म्हणजे एका माते्रनें 
– लाबंवावा असें सुचडवतें. (येथें ऽ हें लयागंगुरु–डचह्न नव्हे). अशा एकूण १६ मात्रा या ओळीच्या भरतात. 
 

परंतु हल्लींच्या प्रघातानुसार, मात्राकाल आपल्या मजीप्रमाणें ठरंू शकतो. त्याअथी जर ना ऽ आडण 
हे ऽ या संपूणव दीघाक्षराचं्या कालासच जर आपण ‘एक मात्रा’ म्हटलें , तर ज, न, ग, ण वगैरे अक्षराचंा 
उच्चारकाल अध्या माते्रचा म्हणावा लागेल; | जन |, | गण |, | मन | अशा दोनदोन, लागोपाठ उच्चाडरलेल्या 

अक्षराचं्या एकेक गटालाच एकेक मात्रा म्हणावें लागेल. हें आपण  जन | असें डलहंू. मागचेपुढचे दंि हे 
एक मात्राकाल दाखडवतात, आडण त्याची सुरुवात दाखडवणाऱ्या पडहल्या दंिाच्या वर जो २ हा अंक आहे 
तो, त्या माते्रचे समान भाग डकती केले आहेत तें दाखडवतो. २ अंक आहे म्हणून समान भाग २, अथात् 
प्रत्येक भागाचा मात्राकाल ½ म्हणजे अधवमात्रा. एकूण ओळीच्या मात्रा सोळाऐवजीं आता ंआठ होतील. 
 

 
 

(२ या आकंड्यानें आणखी सोय आता ंअशी झाली कीं  नाऽ | एवढें डलडहण्याऐवजीं | ना | असें 
डलडहलें  तरी चालेल; ना ही एक मात्रा आहे.) 
 

अशाच प्रकारें, जनगण हा चार अक्षराचंाडह गट मनातं उभा कडरता ं येतो. त्याचें प्रमाण जर ‘एक 
मात्रा’ केलें , तर प्रत्येक ऱ्हस्व अक्षराची पाव मात्रा आडण दीघव अक्षराची अधवमात्रा होऊन एकूण मात्रा चारच 
होतील. 
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(दंिाखालीं १, २, ३, ४, हे जे अंक आहेत त्यानंीं ओळींतील मात्रा डकतवी हें कळतें.  नाऽयक | 
म्हणजे ओळींतील क्रमानें डतसरी ‘एक मात्र,’ एक या प्रमाणाचा काल; त्याचे ४ समान भाग केले, प्रत्येक 
पाव माते्रचा. ना, ऽ, य, क ही प्रत्येकीं पाव मात्रा, म्हणजे ‘नाऽ’ हा उच्चार ‘दोन पाव’ म्हणजे अध्या 
माते्रचा). 
 

याच न्यायानें, आठ ऱ्हस्व अक्षराचंा एक गट करून त्याला एक मात्राकाल देता ं येईल, व म्हणून 
ओळ दोनच मात्राचंी होईल. 
 

 
 

येथें प्रत्येक ऱ्हस्वाक्षर अष्टमाशं माते्रचें व दीघाक्षर पाव माते्रचें झालें . 
 

अशा प्रकारें आपण ओळीच्या १६, ८, ४, व २ मात्रा करंू शकलों व त्यानुसार १, ½, ¼, ⅛ 
मात्राकाल करंू शकलों 
 

पण अथावर लक्ष डदल्यास आणखी एक वगेळाच अक्षरगट मनातं उभा कडरता ंयेतो; तो जनगणमन, 
अडधनाऽयक अशा रूपानें. जनगणमन हा एक गट, अडधनाऽयक हा दुसरा. प्रत्येकातं ऱ्हस्वाक्षरें सहा. 
प्रत्येक गटाला एकेका माते्रचा काल डदला तर, प्रत्येक ऱ्हस्वाक्षरकाल एकषष्ठाशं माते्रचा होईल. अथात् 
‘नाऽ,’ ‘हेऽ’, हीं दीघाक्षरें एकतृतीयाशं माते्रचीं होतील. ‘जयहेऽ’ हा भाग ⅙ + ⅙ + २/६ = ४/६ = ⅔ 
माते्रचाच होईल. 
 

 
 

यातं तीन क्रमाकंाचा मात्राकाल पूणव एक भरत नाहीं, ⅓ नें कमीच पितो, ओळींत मात्रा २⅔ 
होतात. मात्रा पुरी झाली नाहीं, म्हणून शेंवटचा दंि डलडहला नाहीं. 
 

हा डतसऱ्या माते्रचा काल भरून काडढण्यासाठीं दोन प्रकार कडरता ंयेतील. 
 

एकतर, तो पुरता एकमात्राकाल भरेपयंत स्वस्थ राहणें. या ‘स्वस्थ राहण्याचें’ माप डवराम. येथें 
डवरामातं उच्चार करावयाचा नाहीं, म्हणून ऽ ही खूण दाखडवता ंयेत नाहीं; तेव्हा ं(—) ही खूण वापरंू. 
 

 
 

अशा तीन मात्रा पूणव झाल्या. शवेटच्या डतसऱ्या माते्रचे सहा समान भाग, प्रत्येक भाग षष्ठाशंमाते्रचा. 
त्यातं ज ⅙, य ⅙, हे ⅙, हे चा एकार लाबंडवलेला ⅙, आडण ⅙ मात्राकालाचे दोन डवराम म्हणजे एकूण 
⅙ + ⅙ = २/६ = ⅓ मात्राकाल डवराम; एकूण एक मात्रा. 
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ककवा, ‘हे’ चा एकारच लाबंवनू शवेटची मात्रा भरता ंयेईल. 
 

 
 

यातं हे ⅙ मात्राकालाचा व त्याचा लाबंडवलेला एकार अधवमाते्रचा. अशा प्रकारें या एकाच ओळींत 
आपणासं पुढील अनुभव डमळंू शकले : 
 

१) एका माते्रचें प्रमाण मनातं उभें राहणें, अनेक समान लाबंीचीं अक्षरें सुरुवातीसच एकामागून एक 
अशीं कानावंर पिल्यामुळें  हें होतें. 
 

२) दोन मात्राचंा गट मनातं उभा राहणें. हें भाषेंतील वणोच्चार, स्वरव्यंजनभेद, वगैरेंमुळें  झालें . 
‘जन’ मधील ‘न’ नंतर ‘गण’ मधील ‘ग’ येतो; ‘न’ साठीं डजभेचा शेंिा दातापंाशीं आडणलेला असतो तो दूर 
करून, घशाची पोंकळी जरा मोठी करून डजभेला कमानीचा आकार देऊन ‘ग’ उच्चार होतो, वगैरे. 
(जननगणन असा सहा अक्षराचंा शब्द असता, तर उच्चारडक्रयेप्रमाणें, व अथानुसारडह, जनन गणन असे 
तीनतीन अक्षराचें दोन गट उभे करणें सहज घिलें  असतें, पण जन–नग–णन असे दोन दोन अक्षराचें तीन 
गट बनडवण्यास जरा खटपट करावी लागली असती, कारण जनगण यातं लागोपाठ दोन नकार आहेत 
त्यामंध्ये खंि पािणें अवघि). 
 

३) त्याच प्रकारें चार आडण आठ मात्राचें गट मनातं उभे करणें. 
 

४) त्याच प्रकारें, आडण डशवाय अथावर लक्ष देऊन, सहा मात्राचें गट करणें. 
 

५) दोन, चार, सहा, आठ मात्राचें हे जे गट केले, त्यानंाचं ‘आपल्या मजीनें’ त्या त्या प्रसंगीं 
‘एकेक’ मात्रा म्हणणें. (शास्त्रतः हें बरोबर नाहीं; चार मात्रा म्हणजे एक मात्रा नव्हे; पण आपण सुरुवात 
करीत आहों; पुढें अभ्यासानें प्रगडत करावयाची आहे). त्यानुसार ‘आपल्या मजीप्रमाणें’ एकेक मात्राच ½, 
¼, ⅙, ⅛ वगैरे कशी बनते हें पाहून, वा अंशभागाचा थोिा प्रत्यय डमळेलसें करणें; त्या प्रसंगीं जी एक मात्रा 
माडनली डतचे दोन समान भाग, इत्याडद. 
 

६) याचाच अथव, ऱ्हस्वाक्षराचें प्रमाण–म्हणजे लयमान–अधें, पाव, षष्ठाशं, अष्टमाशं केलें  असा 
होतो. हल्लींची भाषा, ‘लय दुप्पट–चौपट–सहापट–आठपट केली’ (केला), अशी आहे. मग हें चुकलें  
काय? याचें उिर असें. लयमान जेव्हा ं डनम्में होतें, तेव्हा ंअमुक इतक्या काळातं पूवींच्या दुप्पट अक्षरें 
उच्चाडरता ंयेतात. | ज | न | या मात्रा दोन, प्रत्येकातं एकेक अक्षर; | जन | ही मात्रा एक, डतच्यातं दोन अक्षरें; 
अक्षरमान डनम्में झालें . म्हणजे एका ‘मात्रा’ नावंाच्या काळातं दोन (दुप्पट) अक्षरें झालीं, म्हणण्याचा वगे 
वाढला, दुप्पट झाला; या अथानें दुप्पट लय असें हल्लीं म्हणतात. ‘चौपट लय’ म्हणजे अमुक इतक्या 
काळातं एकच वणव होता तेथें आता ंचार समान लाबंीचे वणव आले; वणोच्चाराचंी गडत वाढली. तत्त्वतः एक 
मात्रा हें प्रमाण तेंच राडहलें . (पूवीच्या एककल–डद्वकल या प्रकारातं आडण मागांत या कल्पना स्पष्ट असत). 
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(वरील ‘पाठातं’ आपण जन या दोन अक्षराचं्या कालासच एक म्हटलें  आहे, तें सध्या ंखपवनू 
घ्यावयाचें आहे, एकच आहे असें मानावयाचें आहे). 
 

७) ½, ⅓, ¼, ⅙, ⅛, ⅔, या मात्राभागाचं्या कालाचंा अनुभव घेणें (सध्या ंतसा अनुभव केवळ  
तुलनात्मकच, कस्ट्ल्पलेलाच, आहे.) 
 

८) आता ं यातूंनच, हे ½ वगैरे भाग एक मात्राकालातूंन वजा केल्यानें उरलेल्या मात्राभागाचा 

अनुभव घेणें. जसें,  जनगणमन | ही एक मात्रा आहे व प्रत्येक अक्षर षष्ठाशं माते्रचें आहे; तर ‘जनगणम–’ 
असा उच्चार केला, शेंवटच्या न चा उच्चार मनातंच केला, तर ⅙ डवराम केवढा तें कळेल आडण ⅚ उच्चार 
केवढा तें समजेल; उलट, ‘जनगणम’ एवढा भाग मनातं म्हणून केवळ न चाच उच्चार केला, तर ⅚ चा 
डवराम व ⅙ चा उच्चार याचंा अनुभव येईल. अशा रीतीनें ½, ⅔, ¾, ⅚, ⅞, ⅓, याचंा प्रत्यय येऊन एकूण 
मात्राभाग समजतील ते– 
 

½, १, ⅞, ⅚, ¾, ⅔, ⅓, ¼, ⅙, ⅛ इतके होतील. 
 

येथें आपण वणोच्चार आडण अथव यापंकैीं एकावर, अथवा संदेहप्रसंगीं दोहोंवर डवसंबून, अमुक 
मात्राचें गट मनातं डनमाण होतात असें समजलों, आडण वगेळ्या प्रकारचें पुढें येणारें व्यंजन हें त्या गटाचं्या 
उभारणीस मदत कडरतें असें माडनलें ; तें केवळ लयागंाच्या समजुतीसाठीं. संगीतातं हाच आधार नेहमीं 
घेतात असें माडनणें धोक्याचें आहे. उदाहरणाथव, ‘पवन चलत, हार गयो चन्द्रकेतु; चलो डमतवा 
बालमडमलवा; तुमहम संग डमल करें रंगरडलया’ं [याचा राग परज. रामभाऊ सवाई गंधवव याचंें हें एक आवितें गीत होतें.] हें 
एक फार जुनें आडण मोठमोठ्या गायकाचं्या ठेवणींतलें , ‘बासना’ं तलें  गाणें आहे. (मानापमान नाटकातंील 
‘चरण चपल चटचट नाच होत, मृदुमृदुल चालली प्रमदा’ [हें गाणें नाटकाच्या शेंवटच्या भागातं आहे, तो भाग हल्लीं डकत्येक 
वषें छाटला जातो म्हणून हें गाणें प्रडसद्ध नाहीं. परंतु पंढरपूरकरबोवा, कृष्णराव गोरे, (केशवराव भोंसले असें ऐडकतों), पेंढारकर, हे छान म्हणत.] 

हें पद त्यावरूनच केलेलें  आहे). अथव, वणोच्चार, व्यजंनभेद या डतन्हीं कसोट्यावंर मनातं जे गट उभे 
व्हावयास हवे ते | पवन | चलत | (अथवा | चरण | चपल |) असे तीन तीन मात्राचें अथवा तृतीयाशं 
मात्राकालाच्या अक्षराचें; व तसे ते उभे राहतातडह. पण हें गीत प्रत्यक्ष जें गाइलें  जातें तें चार मात्राचं्या 
गटागटानें अथवा चतुथांश मात्राकालाच्या अक्षरानंीं : 

 
| पवनच | लतहार | गयोचंऽ | द्रकेऽतु | असें. येयें हा, यो, हीं अक्षरें दीघव असूनडह त्याचंा उच्चार 

ऱ्हस्वच होतो. (मराठी पदाचें, | चरणच | पलचट | चटनाऽ | चहोऽत | असें होतें.) असाच प्रकार, द्रौपदी 
नाटकातंील ‘मुडदत सवत नच या काला’ [राग डबहाग.] या पदातं होतो, | मुडदत | सवत | असे ‘डतस्र’ भाग 
करीत नाहींत, तर 
 

| मुडदतस | वतनच | याऽऽऽ | काऽ लाऽ | असें ‘चतस्र’ कडरतात. ‘चलत चलत मथुरा नगडरमें’ [राग 

बागेश्री. एकाकाळीं मास्तर कृष्णरावाचं्या या चालीनें खूप लोकरंजन केलें .] याचाडह लयभाग 
| चलतच | लतमथु | राऽऽ न | गडरमें | असाच आहे. 
 

या उदाहरणातं गट पिला तो डनदान व्यंजनावंर तरी. परंतु अ, आ, अशा (भाषेंतील) स्वरावंर गट 
पिल्याचींडह उदाहरणें जुन्या ‘ठेवणींतल्या चीजा’ं मध्यें सापंितात. उदाहरणाथव, ‘बादडरया छायी; घनघोर 
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डबजली चमकत है; उमंिघुमंि मेहा गरजत है, हनूमन्त ॐकार जपत है’ [राग शुद्धमल्लार. डवद्याधरीबाई व 

डसदे्धश्वरीबाईंचें ऐडकलें .] यामध्यें 
 

 | हनूऽ | मंऽत | ओंऽऽ | काऽर | जपत | हैऽऽ | 
ककवा | हनूऽमंऽत | ओंऽऽकाऽर | जपत हैऽऽ | 

 
असा ंतृतीयाशं–षष्ठाशं लयानें ‘ओ’ं वर गट पितो; चतुथांश लयानें | हनूऽऽ | मंतओंऽ | | काऽरज | पत हैऽ | 
असा नव्हे. ‘पार करो, अरज सुनो’ हें आपण पूवी पाडहलें ; त्यातं ‘अ’ वर गट पितो. 
 

‘आज अंजन डदयो’ [राग लंकादहन सारंग. गु॰ बागलकोटकर, लखोबा डभिे, फैयाझखा,ं डवलायतहुसेन, याचंें ऐडकलें .] या 
जुन्या ठेवणींतल्या गीतातंडह ‘आ, अं’ यावरच गट पितो : | आऽज | अंऽऽ | जनडद | योऽऽ | असा. 
 

या प्रकारातं स्वरालंकार, आवाजाचे चढउतार, आडण तालाघात इत्याडद कारणें गटडनर्ममडतला 
साह्भतू होतात. परंतु त्याचंा डवचार पुढें करावयाचा आहे. आताचं त्याकंिे लक्ष डदलें  तर आपला 
लयागंसाधनेचा मागव डबकट होईल. तूतव फक्त वणोच्चारानुसारी लयागंापंुरतेंच पहावयाचें आहे. 
 

‘जनगणमन’ या गीताच्या उदाहरणातं आपणासं जें डदसलें  त्यानुसार स्वरागं डशकण्याची एक 
युस्ट्क्त कडरता ं येईल. ती अशी कीं १, २, ३, पासून १४, १५, १६ पयंतच्या उच्चारसुकर ऱ्हस्वाक्षराचं्या 
शब्दाचंी अथवा शब्दसमूहाचंी एक यादी करावी. प्रत्येक ऱ्हस्वाक्षर समान लाबंीचें उच्चारावयाचें आडण त्या 
काळाला ‘एक मात्रा’ समजावयाचें; तर १ माते्रपासून १६ मात्रापंयंत एक तुलनात्मक पण डहशबेास डबनचूक 
अशा वणांची ताडलका डमळते. त्यातं चार अक्षराचंा जो शब्द, तो उच्चाडरण्यास लागणारा जो संपूणव काल 
त्यालाच ‘एक मात्रा’ असें माडनलें , तर आता ंएकाक्षरी शब्द पाव माते्रचा, दोन अक्षराचंा शब्द अधवमाते्रचा, 
तीन अक्षराचंा शब्द पाऊण माते्रचा, पाचं मात्राचंा शब्द सवा माते्रचा, वगैरे माडनता ं येईल. असें प्रत्येक 
शब्दाचें कडरता ंयेईल. उदाहरणाथव, सहा अक्षराचंा शब्द उच्चाडरण्यास लागणारा जो सबंध वळे त्याला एक 
मात्रा माडनलें  तर ⅙, ⅓, ¼, ⅔, ⅚, इत्याडद मात्राभाग जाणीवेंत डबनचूक येतील. सात अक्षराचं्या शब्दाचें 
असें केल्यास तर ⅐, २/७, ३/७ असे ‘अडतडवषम’ मात्राकाल जाणीवेंत येतील! १६ अक्षराचं्या शब्दातं १/१६ 
मात्राकाल समजेल; त्यापुढें जाण्याची आवश्यकता नाहीं. (लेखकाचा स्वतःचा अनुभव तर असा आहे कीं, 
हल्लीं ज्यास डवलंडबत लय मानतात तो अडतडवलंडबत लय सोिून साधारण उच्चारसुकर असा मध्यलय 
माडनला, तर त्याच्यातंील ⅛ मात्राभागाहून लहान भागाचाडह तंतोतंत डहशबे त्याला कडरता ंयेत नाहीं; हा 
भाग सुमारें १/१२ सेकंद मानावयाला हरकत नाहीं.) 
 

आपल्या यादींत दीघाक्षर नसावें, म्हणजे डहशबे सोंपा होईल. त्याच कारणासाठीं जोिाक्षर–
अनुस्वार–आघातवणव हेडह नसाव.े अशा धोरणानें कोणतीडह यादी वापडरता ं येईल; नमुना म्हणून पुढील 
यादी पहा. 
 
ऱ्हस्वाक्षरसंख्या शब्द, अक्षरसमूह डमळणारें अंगप्रमाण 

१ ॐ (ऱ्हस्व), न, तु इत्याडद  १ व त्याची पट 

२ हडर ½ व त्याची पट 
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३ चरण  ⅓ व त्याची पट  

४ नरहर ¼ व त्याची पट  

५ भवहरण ⅕ व त्याची पट  

६ रुडचरवदन ⅙ व त्याची पट  
७ हडरहरचरण ⅐ व त्याची पट  

८ नरहरभवहर ⅛ व त्याची पट 

९ चरणकमलनयन ⅑ व त्याची पट 

१० दुखहरणगजवदन ⅒ व त्याची पट 

११ भवहरणनमनचरण १/११ व त्याची पट 

१२ अधरमधुरवदनरुडचर १/१२ व त्याची पट 

१३ जयजयभवहरगजवदन १/१३ व त्याची पट 

१४ भवभयहरणपदनतशरण १/१४ व त्याची पट 

१५ नमनमदनदहनचरणशरण १/१५ व त्याची पट 

१६ नरहरभवहरसुखकरहडरहर १/१६ व त्याची पट 

(गीतातं आढळणाऱ्या शब्दाचंीच ही यादी केलेली आहे). 
 

अथवा शुष्काक्षरें वापरूनडह अशी यादी कडरता ंयेईल. पढुील यादींत, हल्लींच्या पखवाजतबला या 
वाद्याचं्या वादनातं येणारीं शुष्काक्षरें वापडरलीं आहेत; आडण साधनेची पडहली अवस्था म्हणून त्यातं पर्थयें 
पाडळलीं आहेत तीं हीं : त्यातं दीघाक्षर असू ं नये, प्रत्येक वणव समान लाबंीचा उच्चाडरता ं येण्यासारखा 
असावा, प्रत्येक अक्षरावर जोर (जरब) समान ठेडवता ंयावा, डवशषे जोर देण्याची प्रवृडि होईल असे धीन् , 
क्िान्, धेि ्असे–वणव नसाव.े या पर्थयानुंसारच पुढील अक्षरें उच्चारावयाचीं आहेत. कोणत्याडह अमुक एका 
अक्षरावर ‘उठून डदसेल असा’ जोर द्यावयाचा नाहीं; कारण सध्या ंआपणासं फक्त वणोच्चारानुंसार समान 
कालभाग कसे होतात त्याचा अभ्यास करावयाचा आहे; कालभागाकिे लक्ष द्यावयाचें आहे, कलाभागाकिे 
नव्हे. 
 
पाटसंख्या पाट डमळणारें लयागं 
१ तत् (त् चा उच्चार शून्यपाय)  १ व त्याच्या पटी 

२ डतट ½ व त्याच्या पटी 

३ तडकट ⅓ व त्याच्या पटी 

४ ताकेडतट (के ऱ्हस्व) ¼ व त्याच्या पटी 

५ तडकटतक ⅕ व त्याच्या पटी  

६ तडकटडदगन ⅙ व त्याच्या पटी 
७ तडकटगडदगन ⅐ व त्याच्या पटी 

८ डतटकतगडदगन ⅛ व त्याच्या पटी 
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९ डदगनतडकटडदगन ⅑ व त्याच्या पटी 

१० डकटडतटकतगडदगन ⅒ व त्याच्या पटी 
११ तडकटडतरडकटगडदगन १/११ व त्याच्या पटी 

१२ डतरडकटतकतकगडदगन १/१२ व त्याच्या पटी 

१३ डतरडकटतकतडकटताकेडतट (ता, के 
ऱ्हस्व) 

१/१३ व त्याच्या पटी 

१४ डतरडकटतडकटतडकटगडदगन १/१४ व त्याच्या पटी 

१५ डतरडकटतकतडकटडतरडकटतक १/१५ व त्याच्या पटी 

१६ डतरडकटडदमडकटडतटकतगडदगन 
[‘धुमडकट’ वर आघात देण्याची प्रवृडि होईल, म्हणून 
डदमडकट हा बोल ठेडवला आहे.] 

१/१६ व त्याच्या पटी 

 
(या वणांस पूवी ‘पाट,’ ‘पाटवणव’ ककवा ‘पाटाक्षरें’ म्हणत. प्राचीनकाळच्या ‘डदङ्ग्ले, झण्टंु’ 

इत्याडद शुष्कवणांचाच हा नवा अवतार आहे). 
 

येथें आवजूवन सागंावयास हवें, कीं वरील पाटाक्षराचं्या यादीमध्यें ‘तबल्याचे, पखवाजाचे बोल’ 
आहेत ही कल्पना तूतव अगदीं बाजूसच ठेवावी. तशी कल्पना केल्यास त्या तालवाद्यातूंन डनघणाऱ्या नादाचंें 
अनुकरण कडरण्याचा मोह होईल, आडण तसें सुरुवातीसच केल्यास सवव अक्षरें सारख्याच उच्चारणशस्ट्क्तचीं 
व सारख्याच लाबंीचीं उमटणार नाहींत. हीं काहंींतरी अथवशून्य अक्षरें आहेत आडण प्रत्येकाचें मूल्य समान 
आहे ही भावना सुरुवातीस ठेडवणें अगत्याचें आहे; कारण प्रथम मात्रा आडण मात्राभाग या कालखंिाचंें 
प्रत्यक्ष दशवन घेऊन त्या त्या कालखंिाचं्या डनर्ममडतची संवय करावयाची आहे. सवव अक्षरें समान शस्ट्क्तनें 
उच्चाडरलीं जावीं यासाठीं एक तोिगा असा कीं पाटाक्षराचंा उच्चार, ओंठ एकाच स्ट्स्थतींत डवलग ठेवनू, तोंि 
फार न उघिता ंककवा डमटता,ं करावा. [‘दोन ओठामंध्यें उभी सुई धरून उच्चार करावा; सुई ओठासं टोंचता ंकामा ंनये’ असा एक 
तोिगा साडंगतला जातो, परंतु तसें प्रत्यक्ष कोणी केल्याचें ऐडकलें  पाडहलें  नाहीं. या तोिग्यानुसारच धुम, थंुगा इत्याडद उकारयुक्त पाटाक्षरें वज्यव 
आहेत असें काहंींजण (उदाहरणाथव डकशनमहाराज) माडनतात, त्यातं तर्थय वाटत नाहीं.] 
 

त्याच कारणासाठीं शब्दाचंी जी यादी नमुन्यादाखल डदली, तींतडह अथाकिे लक्ष देऊं नये. तसें 
लक्ष डदल्यास वगेवगेळ्या स्थानीं ककडचत् थाबंण्याची प्रवृडि होऊन अक्षरें समान लाबंीचीं डनघणार नाहींत, 
ककवा (अथवा आडण) एकाद्या अक्षरावर जास्त भार देऊन उच्चार करण्याची प्रवृडि होईल. 
 

अभ्यासामुळें वरील कालभाग पुरे अंगवळणीं पिले आहेत असें समजून पुढें जाऊं. 
 

वरील अभ्यासातं खरें पाहता ंआपण एकेका माते्रचे भाग असे केलेच नाहींत! अधवमात्रा, पावमात्रा 
इत्यादींचा अनुभव आपण घेतलाच नाहीं. केलें  काय तर एका समान लाबंीचीं अक्षरें सतत उच्चाडरण्याचा 
अभ्यास केला. त्या लाबंीला एक मात्रा म्हटलें . अशीं बरींच अक्षरें उच्चाडरण्याची संवय केली; म्हणजे दोन, 
तीन इत्याडद मात्राचं्या कालाचा अनुभव घेतला. 
 

पुढें त्या दोन, तीन इत्याडद मात्राकालासंच प्रत्येकीं एकेका वळेीं ‘एकमात्रा’ असें नावं डदलें . तीन 
अक्षराचं्या एकूण तीन मात्रा एवढ्या काळासच एक मात्रा म्हटल्यामुळें, त्यापंैकीं प्रत्येक अक्षर त्यावळेीं त्या 
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प्रसंगीं एकतृतीयाशं मात्राकालाचें ठरलें ; खरें म्हणजे त्या अक्षराचा काळ काहंीं कमी झालाच नाहीं. फक्त 
नावं बदलण्याची डक्रया काय ती केली. 
 

पण ही स्वतःची जाणनू बुजून केलेली फसवणूक नव्हे! तर पुढील अभ्यासाची पूववतयारी म्हणून 
जाणनूबजूुन धडरलेली वाट होय. या पूववतयारीच्या आधारावर आपणासं आता ंमात्राभागाचंा अभ्यास नीट 
कडरता ंयेईल. 
 

प्रथम ‘चतस्र अंगानें जाऊं,’ म्हणजे ½, ¼, ⅛, १/१६ या मात्राभागाचंा अभ्यास करंू. तो असा. 
चार अक्षरी शब्द ‘नरहर’ अथवा ‘ताकेडतट’ हा आपणासं व्यवस्ट्स्थत उच्चाडरता ं येऊं लागला आहे. त्याच्या 
मात्रा अथात् चार आहेत. म्हणण्याची संवय झाल्यामुळें  आपणासं आता ंइतर गोष्टींकिे अवधान देता ंयेईल; 
तसें देऊन, हा एकूण चार मात्राचंा काल नेमका डकती आहे तें डबनचकू पटवनू घ्यावें आडण नेमक्या तेवढ्या 
काळातं दोनच अक्षराचंा (‘हडर’ ‘डतट’ असा) शब्द उच्चारावा. नेमकेपणा साधण्यासाठीं एकदा ंचार अक्षरी 
शब्द व लगेच (तेवढ्याच एकूण काळातं) दोन अक्षरी शब्द, असें आलटूनपालटून उच्चारावें, म्हणजे ‘चारातं 
दोन’ हें कालप्रमाण डबनचकू उमगेल. येथें काय होईल, तर एका अक्षरास एक मात्रा हें प्रमाण जरी प्रथम 
ठरवनू चार मात्राचंा काळ अनुभडवला, तरी तेवढ्या काळातंच दोन अक्षरें उच्चाडरल्यामुळें त्या दोहोंमधील 
प्रत्येक अक्षर हें दोन मात्रा एवढ्या काळाचें झालें ; उलट पाहता ं तें प्रत्येक दीघव अक्षर हें एक माते्रचें 
माडनल्यास दोन अक्षरी शब्दाचा एकूण काळ दोन मात्राचंा होतो, व तेवढ्या काळातं जेव्हा ंचार अक्षरें 
उच्चाडरलीं जातात तेव्हा ंत्या चारापंकैीं प्रत्येकाचा काळ अधवमाते्रचा होतो. आता ंनेमक्या तेवढ्याच काळातं 
एक अक्षर उच्चारावयाचें आहे. तेंडह चार अक्षरें–तेवढ्याच नेमक्या एकूण काळातं दोन अक्षरें–तेवढ्याच 
नेमक्या एकूण काळातं एकच अक्षर–अशा आवृत्त्या करून म्हणावें, म्हणजे डबनचकूपणा साधेल. एका 
अक्षरास जेवढा काळ डदला, त्याला एक मात्रा म्हणावें. तेवढ्याच नेमक्या काळातं जेव्हा ंदोन अक्षरें येतात, 
तेव्हा ंत्या दोहोंपकैीं प्रत्येकाचा काळ अधवमाते्रचा; व तेवढ्याच नेमक्या काळातं जेव्हा ंचार अक्षरें येतात तेव्हा ं
त्या चारापंैकीं प्रत्येकाचा काळ पावमाते्रचा म्हणावा लागेल. हें नेमकें  जमलें  म्हणजे मग आठ अक्षराचंा शब्द 
प्रथम उच्चारावा, तेवढ्याच काळातं चार, दोन व एक अक्षर उच्चारावें. म्हणजे आता ंत्या एकाक्षरी शब्दाची 
मात्रा एक माडनल्यास ⅛, ¼ व ½ मात्राकाल उमगेल. त्यानंतर सोळा अक्षराचंा शब्द प्रथम उच्चारून 
त्याच्या अनुषंगानें १/१६, ⅛, ¼, ½ आडण १ या मात्राकालाचंी सवंय करावी. 
 

ही डक्रया आता ंउलटसुलट चालवावी; म्हणजे १ वरून १६ अक्षरावंर आडण १६ वरून परत १ 
अक्षरावर ओळीनें – एकूण काल समान ठेवनू –यावें. हा अभ्यास पुढील ताडलकेनें दाखडवता ंयेईल :– 
 
स्वरागं (मात्राभाग) शब्द पाटाक्षरें 

१/१६ (कला) न र ह र भ व ह र सु र व र ह डर ह र डतरडकटडदमडकटडतटकतगडदगन 

⅛ (डद्वकला) न र ह र भ व ह र डत ट क त ग डद ग न 
¼ (चतुभाग) न  र  ह  र  ता  के  डत  ट  

½ (अधवमात्रा) ह    डर    डत    ट    

१ (डवराम) ॐ        त       त् 
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अक्षरें मुद्दाम दोन उभ्या रेघामंध्यें बंडदस्त केलीं आहेत. त्यामुळें  हें दशवडवण्याचा प्रयत्न केला आहे कीं, 
पडहल्या १६ अक्षराचं्या ओळींतलें  शवेटचें अक्षर (हडरहर मधील र अथवा गडदगन मधील न) ज्या क्षणापयंत 
चालंू आहे त्या क्षणापयंत ८, ४, २ व १ या अक्षराचं्या ओळींमधील शवेटचीं अक्षरें (र, र, डर, ॐ अथवा न, 
ट, ट, तत्) चालंू राडहलीं पाडहजेत. नुसतीं अक्षरें डलहून हें स्पष्ट होत नाहीं; आडण अवग्रहडचह्नें डदलीं, 
उदाहरणाथव ॐ हें अक्षर ॐऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ अथवा ओऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽम् असें डलडहलें , तर ती 
एकच एक अखंि मात्रा आहे, १६ मात्रा नव्हेत, हें झाकूंन जातें; म्हणून ही योजना केली आहे. 
 

हें पचनीं पिल्यावर क्रम बदलावा; १६–८–४–२–१, १–२–४–८–१६ या सरळ क्रमाऐवजीं 
१६–४–८–२–१, १६–२–८–१–४ इत्याडद ‘अचानक’ बदल कराव.े (यास मंिूकप्लृडत म्हणजे 
बेिूकउिी म्हणतात). म्हणजे हा अभ्यास पक्का होईल. तदनंतर आधारमानाचा काळ एक मात्रा, जो सोळा 
अक्षरावंर बसडवला, तो कमीअडधक जलद करावा. 
 

हा चतस्र लयाचा डहशबे एकदा ंपूणवपणें हस्तगत झाला कीं ३ व ९ या अक्षराचं्या अनुरोधानें ⅓ व ⅑ 
या मात्राभागाचंा अभ्यास करावा. त्याचें केवळ डदग्दशवन पढुील ताडलकें त आहे : 
 

⅑ चरणकमलनमन डदगनतडकटडदगन 
⅓ च र ण  त डक ट   

१ ॐ  त त्  
 

संवय झाल्यावर ९–३–१, १–३–९ हा क्रमडह बदलून ९–१–३, ३–१–९ वगैरे प्रकार साधाव ेआडण 
लयाचें प्रमाणडह कमीअडधक जलद करावें. 
 

या ‘डतस्र’ लयाच्या अभ्यासामध्यें अशी बुडद्ध झालेली आढळेल–व तशी आढळणें हेंच डतस्रलय 
हस्तगत झाल्याचें लक्षण आहे– कीं, प्रथम जो चतस्रलयागंाचा अभ्यास झाला त्यातं आपलें  डचि ज्या 
पद्धडतनें धावंलें  त्यापेक्षा ंकाहंीं वगेळ्याच प्रकारें डचि आता ंधावंत आहे. म्हणजे, चतुथांश लयागंाची मोिणी 
आडण डतस्र लयागंाची मोिणी या दोहोंत डचिाच्या लयागंप्रतीडतच्या दृडष्टनें काहंीं फरक आहे; एका 
वणोच्चाराचे २–४–८–१६ असे समभाग करणें व ३–९ असे डवषमभाग करणें यातं डचिाच्या डक्रया काहंीं 
वगेवगेळ्याच होतात. 
 

आता ंहें समडवषम एकत्र करून ३–६–१२ हा प्रकार साधावा. 
 

१/१२ अ ध र म धु र व द न रु डच र डत र डक ट त क त डक ट डद ग न 

⅙ रु  डच  र  व  द  न  त  डक  ट  डद  ग  न  

⅓ च    र    ण    त    डक    ट    

१ ॐ            त          त् 
 
यातंडह १ – ⅙ – ⅓ – १/१२, १ – १/१२ – ⅓ – ⅙ वगैरे क्रम साधाव.े 
 

यानंतर वरील समडवषम (डमश्र) प्रकारातं ⅑ मात्राभागडह दाखल करावा आडण ⅓, ⅙, ⅑, १/१२ 
याचंा अभ्यास वरीलप्रमाणें करावा. हें प्रथम साधणें कडठण जाईल. ३ वरून ६ वर अथवा ९ वर ककवा १२ 
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जाणें सोंपें वाटेल, परंतु ६ वरून ९ वर जाणें कडठण पिेल; तसेंच ९ वरून १२ वर जाणें कडठण पिेल. याचें 
कारण असें कीं ६ ही ३ ची दुप्पट, ३ ही ३ ची डतप्पट व १२ ही ६ ची दुप्पट आडण ३ ची चौपट आहे; 
पावपट–डनमपट लवकर हस्तगत होते तशी दीिपट–पाऊणपट होत नाहीं. म्हणून प्रथम १२–६–३–९–
१ या क्रमाचा अभ्यास करावा; १२ अक्षराचंीं ६ करावीं, ६ चीं ३ करून ३ चीं ६ करावीं; तसेंच उलट ९ वरून 
३ वर, ३ वरून ६ वर, व ६ वरून १२ वर जावें. हें व्यवस्ट्स्थत साडधल्यावर १–३–६–९–१२, १२–९–६–
३–१ हा क्रम घ्यावा. 
 

६–९ यातं दीिपटीचा म्हणजे ‘देढी’ चा अनुभव येतो. तो मनातं कबबला, एका माते्रचे दीि भाग 
कसे हे डबनचकू कळंू लागलें . म्हणजे ४–६ आडण १०–१५ या भागाचंा अभ्यास करावा. चाराची देढी सहा, 
चार अक्षरें उच्चारण्याला जेवढा काळ लागतो तेवढ्या काळातं सहा अक्षरें उच्चारावयाचीं. १० ची देढी १५. 
आिी ककवा द्योिीडह म्हणतात. 
 

१२–९ यातं पाऊणपटीचा अनुभव येतो. तो मनातं कबबला म्हणजे ८–६ व ६–८ या भागाचंा 
अभ्यास करावा. आठाची पाऊणपट सहा. ही ‘पौनी’ (पावनी). 
 

आता ं१–५–१०–१५ या पंचमाशंाचा अभ्यास करावा. तो साधल्यावर ४–५, ८–१० या ‘सवापटी’ 
चा (सवाईचा) अभ्यास करावा. ही ‘कुआिी’. 
 

अशा रीतीनें आपण एका माते्रचा षोिशाशं–अष्टमाशं–पाव–अधा पाऊण भाग, द्वादशाशं–
नवमाशं–षष्ठाशं–तृतीयाशं भाग, पंचदशाशं म्हणजे पंधरावा डहस्सा–दशाशं–पंचमाशं भाग, हे तर डबनचूक 
साधंू शकलोंच, आडण डशवाय पाऊणपट, सवापट, दीिपट (म्हणजे पावनी–सवाई–देढी) कशी होते तेंडह 
आपणासं व्यवस्ट्स्थत कळलें . आता ंपुढील अभ्यास बारकाईनें करावा. 
 

चार अक्षराचं्या काळातं नऊ अक्षरें. ही सवादोनपट. 
चार अक्षराचं्या काळातं पंधरा अक्षरें. ही पावणेचारपट. 
दोन अक्षराचं्या काळातं पाचं अक्षरें. ही अिीचपट. (ढाई, अढाई. महाकुआिी). 

 
या पुढचा भाग अवघि आहे, पण येथपयंतचा अभ्यास व्यवस्ट्स्थत डबनचकू झाला असेल तर 

त्यातंील अवघिपणा कमी होईल. तो म्हणजे मात्राकालाचे ७ व १४ भाग करणें. प्रथम १४ अक्षरें म्हणून 
तेवड्याच काळातं नेमकीं समान सात अक्षरें डबनचूक म्हणावयाचीं व तेवढ्याच काळातं एक अक्षर 
उच्चारावयाचें. १४–७–१, १–७–१४, ७–१–१४, १–१४–७, ७–१४–१, १४–१–७. ११ व १३ भाग मात्र 
स्वतंत्रपणेंच कराव ेलागतील. ११–१, १–११ व १३–१, १–१३. 
 

⅐, १/११, १/१३ या भागाचंी संगीतातं तशी फारशी जरूर पित नाहीं. परंतु त्याचं्या सहाय्यानें 
पुढील डहशबे हस्तगत होतो. 
 

चार अक्षराचं्या काळातं सात अक्षरें. ही पावणेदोनपट. (बेआि.) 
चार अक्षराचं्या काळातं अकरा अक्षरें. ही पावणेतीनपट. 
चार अक्षराचं्या काळातं तेरा अक्षरें. ही सवातीनपट. 



 अनुक्रमणिका 

दोन अक्षराचं्या काळातं सात अक्षरें. ही सािेतीनपट. (महाबआेि) 
 

म्हणजे एका माते्रचे १ पासून १/१६ भाग तर साधलेच, व त्यातं पाव–अधा–पाऊण हे तर आलेच, 

डशवाय  या लयागंाचंाडह अभ्यास झाला असें डनष्पन्न होईल. 
 

कहमत सोिंू नये, चुकलें  तरी पुन्हा ंप्रयत्न करावा. मात्राभाग तंतोतंत वतवडवता ंआल्याडशवाय पुढें 
जाऊं नये; उतावळेपणानें सवव डबघिेल. 
 

वर डदलेला क्रम परंपरागत व अनुभवडसद्ध आहे; त्याच क्रमानें जावें. एकदम ३-४-५ असें ओळीनें 
जाऊं नये, चूक होईल. 
 

हा सवव ‘गद्य’ अभ्यास झाला, आता ं यातं स्वरनाद ठेवनू स्वरगत लयागं म्हणजे ‘स्वरागं’ या 
लयमानाचा अभ्यास करावयाचा आहे. 
 

या पुस्तकातं स्वरनादाचं्या चचेंत लक्ष घालणें उडद्दष्ट नाहीं आडण येथील संदभांत जरूरडह नाहीं; 
म्हणून पुढील डवधानें एकदमच करंू. 
 

स्वरनादाचंें सप्तक असतें. प्रत्येक सप्तकातं वगेळ्यावगेळ्या उंचीचे भासणारे असे बारा मुख्य 
स्वरनाद माडनले आहेत. त्याचंीं संडक्षप्त नावंें–सा, कोमल रे, तीव्र रे, कोमल ग, तीव्र ग, कोमल म, तीव्र म, 
प, कोमल ध, तीव्र ध, कोमल डन, आडण तीव्र डन. तीव्र डन च्या वर तेरावा उंच नाद येतो तो मूळच्या सा शीं 
डमळून जाण्याजोगा असतो. या ‘वरच्या’ सा पाशीं सप्तक पूणव झालेलें  असतें व त्या सा वरून पुढें दुसरें 
सप्तक सुरंू होतें. भारतीय संगीतातं अशीं एकावर एक तीन सप्तकें  संगीतोपयोगी माडनलेलीं आहेत; त्यासं 
खालपासून अनुक्रमें मंद्र (ककवा खजव - खरज), मध्य (ककवा बाज) व तार (ककवा टीप) अशीं नावंें आहेत. 
(तशीं सप्तकें  बरींच असू ंशकतात, आडण भारतीय संगीतातंडह मंद्राच्या खालीं अणुमंद्र अथवा घोर ‘लरज’ 
व तारच्या वर अडततार ककवा तारतर हीं सप्तकें  मान्य आहेत; परंतु एका संदभांत - म्हणजे आधारनाद सा 
हा पक्का केल्यावर फक्त तीनच सप्तकें  प्रत्यक्ष उपयोगी अशीं माडनलीं आहेत). [एकमुखी, म्हणजे ज्याला इंग्रजींत 
मोनोफोडनक् म्हणतात त्या गाण्यातं एकच स्वरध्वडनमाडलका असते व तालाची साथ डतच्या जोिीनेंच जाते; आपलें  बहुताशं गायनवादन असेंच आहे. 
क्वडचत् स्वराचंी साथ वेगळ्या स्वरमाडलकेची होते, तेव्हाचंा प्रकार तो होमोफोडनक्. या दोन्ही प्रकारामंध्यें स्वरक्षेत्र तीन सप्तकाहूंन अडधक क्षेत्रातं 
रंजक होत नाहीं. (हल्लीं कोठेंकोठें डफड्ल,् क्ल डरनेट् वगैरेंच्या कणवभेदक आवाजाची साथ, रंुद गळ्याच्या गायकाबरोबर घेतलेली डदसते; 
गायकाच्या तारषड्जामध्यें वाद्याचा आधारस्वर असतो. येथें एकूण सप्तकें  तीनाहूंन अडधक होतात, पण ही साथ प्रस्तुत लेखकास तरी कणवकटु 
वाटते. बालगंधवांचीं बहुतेक गीतें सारंगी व ऑगवन् याचं्या साथीचीं आहेत, व उतारवयातंील काहंीं गीतें रेडिओनें डफड्ल–फ्लूट–क्ल डरनेट याचं्या 
साथीचीं घेतलीं आहेत; त्यातंील फरक पहावा. ‘तीन सप्तकाहूंन अडधक–सािेतीन, चार–सप्तकातं गाणारे’ म्हणून कोणाचीं नावंें घेतलीं जातात. 
त्यापंैकीं अब्दुल करीम, गुलामअली, ओंकारनाथ व डवष्ण ुडदगंबर यासं प्रस्तुत लेखकानें ऐडकलें  आहे. या कोणाचेंडह क्षेत्र तीनाहूंन अडधक सप्तकाचंें 
खडचतच नाहीं, असें तो ठामपणें सागंू ंशकतो. खजव सा पासून टीपेच्या वरच्या सप्तकाचा सा म्हणजे तीन सप्तकें .) 

 
येथें तीव्र–कोमल ही पडरभाषा वापडरली आहे आडण सप्तकातं एकूण वेगळे स्वरनाद बारा माडनले आहेत; ‘शुद्ध’ स्वर हा शब्दच नाहीं व 

स्वर साताहूंन अडधक आहेत; हें डकत्येकासं चुकीचें वाटेल म्हणून पुढील समथवन आवश्यक वाटतें : 
 

या पुस्तकातं स्वरश्रुडतडवचार नाहीं. तो डवषय डवस्तारानेंच हाताळावयास हवा व ‘स्वररागडवचार’ या योडजलेल्या पुस्तकातं तो येईल. 
येथें फक्त स्वरागं साडंगतलें  आहे; म्हणून उपपडि नाहीं. 
 

एकमेकापंासून सूक्ष्म अंतरावरचे स्वरनाद व त्याचंीं स्थानें डनडित करण्याचा आटाडपटा करणारे ‘श्रुडतपंडित’ बरेच झाले व पुढेंडह होत 
राहणार अशीं स्पष्ट डचह्नें आहेत. असे नाद गायनवादनातं येतात पण ते ओळीनें घेतले जात नाहींत व ‘खिे’ स्वरनाद असे लावले जात नाहींत. 
एकदा ंजो कोणता स्ट्स्थरस्वरनाद घेतला असेल तो वतावाच्या सदंभांत सूक्ष्मप्रमाणानें खालींवर होतो व त्यातं मौजडह असते. पण अशा सूक्ष्मातंराच्या 
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फरकानें स्वर वेगळा झाला असें म्हणण्याचा प्रघात नाहीं व नव्हता. (‘अस्य तु प्रयोगप्तौक्ष्म्यात्कैडशकीडमडत डद्वतीय ंनाम डनष्यद्यते । कलत्वाच्च 
काकलीसजं्ञो भवडत, डवकृतत्वाच्चानंशः आप्तोपदेशाच्च सप्तभ्योनान्यो डनषादवानेव । यथा डह षण्णा ं रसानामन्यतमः क्षारसडंज्ञतस्तथा डनषादः 
काकलीसजं्ञो गाधंारिान्तरसजं्ञो भवडत ।’ नाट्यशास्त्रम् २८, ३४–३५.) तेव्हा ंहीं सूक्ष्म अंतरें वापडरलीं जातात तरी पडरभाषेच्या दृडष्टनें स्वर हे थोिे 
मोजकेच, असा डनष्कषव आहे. ते स्वर प्राचीनकाळापासून सात माडनले. येथें स्वर याचा अथव, आधारस्वरनाद कायम केल्यावर त्याच्यावर अमुक 
डनडित उंचीचा स्वरनाद असा आहे. प्राचीनकाळीं वीणेच्या तारा डनडित प्रमाणानें डढल्या करण्याच्या, अथवा पिदे डनडित डहशबेानें मागेंपढुें 
सरकाडवण्याचा, प्रघात होता; अथात् त्यामुळें अमुक एक स्वरनाद आपल्या ठरलेल्या उंचीपासून कमी अथवा अडधक अशा, स्पष्ट जाणवले इतक्या 
फरकाच्या, उंचीवर बोलंू लागला, म्हणजे त्याचा स्वरनाद डनडित बदलला म्हणून त्याला वेगळें स्वरत्व आलें ; अथवा, तो स्वरनाद स्वस्थानींच जरी 
असला तरी त्याच्या खालच्या स्वराची तार (अथवा पिदा) बदलल्यामुळें त्याचें त्या खालच्या स्वरनादापासूनचें अंतर जाणवले इतक्या डनडित 
प्रमाणानें कमीअडधक झालें  म्हणून वेगळें स्वरत्व आलें , ही भाषा असे. पण आता ंहा प्रघात नाहीं, पिदे सरकाडवण्याचा व्यवहार नाहीं तर प्रत्येक इष्ट 
स्वरनादाला वेगवगेळा पिदा पक्का बाडंधलेला असतो. आडण एका सप्तकातं असे बारा पिदे, म्हणजे बारा वेगवेगळे स्वरनाद, माडनले आहेत. तेव्हा ं
हल्लींच्या व्यवहाराच्या दृडष्टनें स्वर आपल्या स्थानाहून चढला, उतरला–डवकृत झाला–असें म्हणण्यातं काहंींच डवशषे नाहीं; कारण स्थानेंच बारा 
माडनलीं असें झालें  आहे. (सूक्ष्म प्रमाणाच्या चढउताराचा खुलासा वर आलाच). खरें पाहता ंआता ंबारा वेगवगेळीं स्वरनामें करण्याची आवश्यकता 
आहे! या कारणामुंळें प्रस्तुत लेखक सप्तकातं स्वर बारा माडनतो, सात नव्हेत. व्यवहारानुसार व्याकरण करावें, व्याकरणानुसार व्यवहार होत 
नसेलच तर जुनें व्याकरणच कवटाळून त्यातं नवा, अगदीं वेगळा व्यवहार कसातरी बसडवणें डवसगंत होय, ही दृडष्ट यामागें आहे. 
 

‘शुद्ध’ स्वर हा शब्दप्रयोग लेखक मानीत नाहीं तें यासाठींच. नाट्यशास्त्रम् व दडिलम् यातं शुद्ध–अशुद्ध स्वरभेद नाहींच; मूच्छंनानंा व 
जातींना शुद्ध व डवकृत असें वगीकरण लागू ंआहे व तें कोणता ग्राम–कोणतें सप्तक, प्रमुख स्वर कोणते, कोठून सुरुवात, कोठें शवेट, मागव कोणता, 
उच्चारणाचा प्रकार (गीडत) कसा, भावडनर्ममडतचा रोंख (वृडि) व त्यासाठीं आचडरलेली तऱ्हा (रीडत) कोणती, यावंर आधाडरलेलें  आहे. शुद्ध व 
डवकृत हें वगीकरण स्वरासं लागू ंझालें  तें बृहदे्दशीपासून, व सगंीतरत्नाकरानें तें कायम केलें  (प्रथमः स्वरगताध्यायः, तृतीयंप्रकरणम्, ३९-४६). 
आडण त्यामध्यें, मूळ ठरडवलेल्या स्वरनादाची उंची बदलणें हा एक डवकृडतप्रकार व आधींच्या स्वरनादाची उंची कमीअडधक झाल्याकारणानें ह्ा दोन 
स्वरनादामंधील अंतर बदलणें हा दुसरा डवकृडतप्रकार असें मानून एकूण बारा डवकृती माडनल्या. त्यापंैकीं दुसऱ्या प्रकाराच्या ज्या डवकृती पाचं होत्या 
त्या स्वरमेलकलाडनडधच्या काळापासून नगण्य ठरल्या व सात डवकृती आडण सात मूळ स्वर ठरले. यातं काहंीं परस्पर अंतरें सूक्ष्म डनघालीं तींडह पुढें 
वज्यव माडनलीं जाऊन सात मूळ स्वर व पाचंच डवकृती ठरून वेगवगेळे स्वरनाद बारा केले गेले. यातं ‘मूळ ठरडवलेले’ ते शुद्ध स्वर. पण ते कोणते 
याबद्दल मतभेद आहेत. तरीडह, ग आडण डन हे शुद्ध अवस्थेंतील म्हणजे आज आपण ज्यासं कोमल म्हणतों तेच, यातं मतभेद नाहीं. (शुद्ध ग तो 
आजचा कोमल म अशी कल्पना, श्री. आचरेकर यानंीं माडंिली. त्यासं व ‘वाट पुसतु’ प्राचीन सा तो आज म वगैरे कल्पना माडंिल्या जात आहेत. 
त्याचंी डचडकत्सा येथें नको, ती ‘स्वररागडवचार’ या पुस्तकातं करंू. येथें एवढेंच साडंगतलेलें  पुरें कीं काहंीं मनाशीं ठरडवलेले डसद्धातं-डनष्कषव, 
प्राचीन गं्रथाशंीं जुळते करून घेण्यासाठीं माडनलेल्या या कल्पना होत.) तेव्हा ंकोमल ग ला, कोमल म ला, कोमल डन ला शुद्ध म्हणावें लागेल, व 
तसें रामामात्य-सोमनाथ-अहोबल-दामोदर-मकरंदकार ‘नारद’– वेंकटेश्वर यानंीं केलेलें  स्पष्ट गं्रथगतच आहे; त्यातं मतभेदास जागाच नाहीं. पण 
हल्लीं तीव्र ग, तीव्र डन हे कोणी शुद्ध माडनतात; तेव्हा ंत्यातं परंपरा पाडळली असें होत नाहीं. बरें, ‘शुद्ध’ व ‘डवकृत’ या कल्पनेसच आता ंजागा नाहीं 
कारण सुटेच बारा नाद माडनतात. मग शुद्ध हा प्रयोग हवाच कशाला? जर कोमल-तीव्र यानुसार डनवाह व्यवस्ट्स्थत आडण डनःसदेंह होतो, तर 
कोमल, शुद्ध, आडण (मध्यमासाठीं) तीव्र हे प्रकार हवेत कशाला? हा लेखकाचा भावाथव आहे. 
 

दुसरें असें कीं कोमलतीव्र ही भाषा जुनीच आहे, नवी नाहीं. प्रस्तुत लेखकाला जे जे परंपरेचे गायकवादक माहीत होते ते सवव तीव्र 
कोमल (ककवा चढी–उतरी) हीच भाषा वापरीत. तीव्र ग-डन हे ‘शुद्ध’ असें गं्रथातं सापंितें तें प्रथम मौंलाबक्ष सीरीज्मध्यें. पुढें पलुस्करानंीं तें 
अंडगकाडरलें . [परंतु स्वतः पलुस्कराचें गुरु ‘शुद्ध’ नव्हे तर ‘तीव्र’च म्हणत याला प्रस्तुत लेखक साक्ष आहे.] डवष्णुशमा (भातखंिे) याचं्या पडहल्या 
भागाच्या सुरुवातीस स्पष्टच आहे कीं तेडह कोमल-तीव्र हीच भाषा करीत, परंतु प्रथमसप्तक (आडदसप्तक) सागंणें, त्याला शुद्धसप्तक म्हणणें व 
म्हणून त्यातंील स्वरासं शुद्धस्वर म्हणणें ही अनावश्यक डक्रया कडरतानंा त्यानंा ंसहजगत्याच तीव्र रे ग ध डन यासं उिरेकिे शुद्ध म्हणतात, पण 
दडक्षणेकिे वेगळा प्रघात आहे वगैरे डलहून, तीव्र शब्द, आधीं योडजलेला, क्रमाक्रमानें गाळून, ‘शुद्ध’ शब्दाकिे यावें लागलें  आहे. अजूनडह काहंींजण 
तीव्र रेगधडन यासं ‘शुद्ध’ म्हणतात तर काहंींजण तीव्रच म्हणतात, व तीव्र म्हटलें  तर भावाथव काय तें इतरासं समजतेंडह. 
 

म्हणून लेखक केवळ कोमलतीव्र हीच, रूडढलाडह समंत अशी, भाषा वापडरतो. (सूक्ष्मातंरानुंसार अडतकोमल, तीव्रतर, मृदुतीव्र वगैरे 
प्रयोग हव ेतर कराव,े पण सामान्यतः त्याचंी गरज नसते).] 

 
या नादासंाठीं आपणासं डलडप हवी. आपण असें करंू कीं सारेगमपधनी हीं नावंें साधारणतः अशींच 

डलहावयाची. साधारणतः याचा येथें अथव असा कीं तो तो स्वर कोमल आहे कीं तीव्र याच्याशीं त्या डठकाणीं 
कतवव्य नाहीं. जसें ‘रे’ डलडहल्यास कोमल अथवा तीव्र असा कोणताडह रे समजावा. आता ंकोमल स्वर 
आपण ‘ऱ्हस्व, अकारान्त’ डलहंू, जसें र ग म ध न. आडण तीव्र स्वर ‘दीघव, आकारान्त’ डलहंू. जसें रा, गा, 
मा, धा. ना म्हणजे तीव्र नी, न म्हणजे कोमल डन. उच्चार मात्र रे ग म ध नी असेच करावयाचे आहेत. (कोणी 
रे चा उच्चार डर कडरतात). सा व प हे कोमलतीव्र असे माडनले जात नाहीत. पुढें, मंद्र सप्तक 
दाखडवण्यासाठीं त्या त्या स्वराक्षराखालीं आपण एक आिवी रेषा दाखवू ंजसें सा, रे हे मंद्रसप्तकातंील सा, 
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रे. र हा मंद्र सप्तकातंील कोमल रे.  हा अणुमंद्र (लरज) सप्तकातंील तीव्र ग, याच्याखालीं दोन 
आिव्या रेषा. तार सप्तकाचें डचह्न म्हणून त्या त्या स्वराक्षराच्या वर आपण डतरपी आघातरेषा दाखवू.ं जसें 
गा॔ म्हणजे तार सप्तकातंील कोमल ग;  म्हणजे अडततार सप्तकातंील तीव्र ग, त्यावर दोन आघातरेषा. 
मध्यसप्तकासाठीं अशा खुणाचंी गरज नाहीं. [जलद डलडहण्याची-छापण्याची, तें तपासण्याची, व वाचण्याची सोय या डलडपमध्यें 
पाडहली आहे, व तसा (छपाई सोिून इतर) अनुभव घेतला आहे. ही डलडप म्हणजे प्रचडलत डलडपमधीलच काहंीं अनावश्यक भाग गाळून केलेली 
डलडप आहे. डतला थोिा परंपराधारडह आहे. मा, गा असें प्राचीन गं्रथातंडह आढळतें. (मात्र तेथें ग-गा यातंील फरक ऱ्हस्वदीघाचा आहे). 
‘कल्पनासगंीत’ या पुस्तकातं गोकवदराव टेंबे यानंीं तीव्र स्वर दीघव व कोमल ऱ्हस्व डलडहणें पसतं केलें . उदूवमध्यें पायमोिकें  डचह्न अथवा अक्षराखालीं 
डलडपबाह् कटब देणें शक्य नाहीं म्हणून भातखंड्याचें डमत्र नबाबलीखा ंचौधरी (सय्यद) यानंीं आपल्या ‘मुआडरफ्-उन्-नगमात्’ मध्यें असा पायंिा 
पाडिला की तीव्र स्वरासंाठीं अकार--आकार (अडलफ्) व कोमलस्वरासाठीं इकार (ये) योजावा. येथें अकारयुक्त (ऱ्हस्व) अक्षरें कोमलस्वर 
दाखडवतात व आकारयुक्त (दीघव) अक्षरें तीव्रस्वर दाखडवतात. पायमोिकें  डचह्न, वेलाटंी, रेफ वगैरे डलडहण्यास लागणारा वेळ वाचंतो. खालींवरचीं 
सप्तकदशवक डचन्हें रेघाचंीं आहेत, कटबाचंीं नाहींत, कारण डलडहतानंां कटबाची रेघच होते व एकादेवेळीं कटब नीट उठत नाहीं. आता ंहीं कटबें, 
वेलाटं्या, रेफ, मात्रा वगैरे डचह्नें इतर (स्वरालंकार वगैरे दाखडवण्याच्या) कामीं येतील हाडह एक फायदा. 
 

उच्चार अथात् रे (अथवा डर) गमपधडनसा असेच करावयाचे. जेथें कोमलतीव्र सागंणें नसेल तेथें सारेगमपधडनसाʹ  हीं अक्षरेंच 
डलहावयाचीं.] 
 

(येथें त्या त्या स्वराचें प्रत्यक्ष नाद कसे असतात तें स्थूलमानानें आपणासं माहीत आहे असें गृहीत 
धडरलें  आहे. सारेगमपधडन हीं संडक्षप्त नावंें षड्ज ऋषभ, गाधंार, मध्यम, पंचम, धैवत आडण डनषाद या 
नावंावंरून आलीं आहेत हें प्रडसद्धच आहे). 
 

वर वर्मणलेला सवव अभ्यास आता ं या स्वरनादाचं्या सहाय्यानें करावयाचा आहे. म्हणजे ‘चरण’ 
ऐवजीं ‘सारेग’ असें केवळ गद्य म्हणावयाचें नाहीं, तर एक ‘सा’ हा आधारनाद कायम करून त्याच्या 
अनुरोधानें त्या त्या उंचीचे स्वरनाद काढावयाचे आहेत. अथात् वरच्या अभ्यासामधील सवव पर्थयें येथेंडह 
पाळावयास हवींच. 
 

सवव स्वरनाद सारख्याच लाबंीचे उच्चारावयाचे. ‘चाली’ किे लक्ष डदल्यामुळें  एकादा नाद ऱ्हस्व तर 
दुसरा दीघव असें होऊं द्यावयाचें नाहीं. कोठेंडह, कारणानें अथवा अकारण, आघात येऊं द्यावयाचा नाहीं; 
सा–प हा उच्चार दोरीसूतच करावयाचा, सा–प्प असा प वर जोर देऊन करावयाचा नाहीं. सवव स्वर एक 
प्रमाणाच्या शस्ट्क्तनेंच उच्चारावयाचे, आवाज लहानमोठा करावयाचा नाहीं अथवा मध्येंच हळुवार ‘नाजुक’ 
उच्चार करावयाचा नाहीं. आडण कोणताडह स्वरालंकार म्हणजे स्वरनादास घातलेली कशीडह मुरि या 
अभ्यासातं अजीबात येऊं द्यावयाची नाहीं, कंप–आदंोलन–मींि–घसीट–वगैरे सवव तूतव वज्यव मानावयाचे. 
 

कारण ही ‘संथा’ आहे, येथें आपण गीत गात नाहीं. एकदा ंस्वरागं म्हणजे स्वराक्षराचंा लयभाग 
अंगवळणीं पिला, आडण यापढुें येणारा तालभाग पचनीं पिला, म्हणजे मग आपल्या शस्ट्क्तप्रमाणें, 
बुडद्धप्रमाणें—आवाजाची अनुकूलता असेल त्यानुसार कोणतेडह स्वरालंकार आपण प्रमाणशीर सुबक 
लयबद्धतेनें घेऊं शकंू. परंतु आताचं अलंकार, तान, आलाप, ‘चाल,’ वगैरे गोष्टींकिे लक्ष गेलें  तर लयागं 
हस्तगत होणें मुष्कील पिेल. मग, योग्य मागवदशवन नसलें  तर, आपण घेऊं त्या अलंकारासंसुद्धा ंकाहंीं 
भडूमका, काहंीं प्रमाण, काहंीं ‘बूि’ च राहणार नाहीं. एकदा ंलयताल हस्तगत झाल्यावर कलाडवशुद्ध 
स्वरालंकारानंीं गीत नटडवण्यास अिचणच पिणार नाहीं; (तेथें अभ्यास लागेल तो आवाजाच्या 
शुद्धीकरणाचा, दमछाकीचा, डबनचूक इष्ट तो स्वरनाद काढण्याचा; आडण रागकल्पना, गीताचा अथवभाव व 
स्वरभाव समजण्याचा. पण ते डवषय सध्या ंआपणापंुढें नाहींत). 
 



 अनुक्रमणिका 

लयागंाभ्यासाची मोिणी वर सडवस्तर आलीच आहे, तेव्हा ंहा स्वरागंाभ्यास त्रोटकपणें डलडहला 
तरी डबघिणार नाहीं. [हा अभ्यास अनुभवडसद्ध व परंपरागत आहे. त्यातं सारेगम हीं नेहमीं ऐकंू येणारी ‘ओळीची’ तऱ्हा नाहीं, तर जे जे 
स्वरसबंंध काहंीं अंगभतू गुणानंीं अडधक श्रेष्ठ माडनले आहेत व जे गायनवादनातं नेहमीं प्रयुक्त होतात, तेच आहेत. हे पाठ ‘म्हणून’ पाडहल्यासच 
त्यातंील गोिी व ममव कळेल. अथात् येथें केवळ नमुने आहेत, रीत दाखडवली आहे. त्यातंील मूलगृहीत असें कीं कोणत्याडह स्वरनादास ‘सा’ माडनलें  
तर त्याचा तारस्वर (साा॔) हा त्यातं पूणव डमसळूनच जातो, सासाा॔ हीं एकाच स्वराचीं दोन रूपें. पण त्या ‘सा’ च्या वरखालीं जे कोमल म (म) व प हे 
स्वर आहेत ते त्याच्याशीं उिम ध्वडनसगंत – म्हणजे ‘सवंाद’ – कडरतात; एवढेंच कीं प सा, म सा, सा प, सा म इत्याडद अंतरें मोठीं पितात. तीव्र 
ग हा जो स्वर आहे त्याचाडह सा शीं सबंंध मोठा गोि होतो. त्याचप्रमाणें सा – कोमल ग ही जोिीडह कणवमधुर माडनली आहे. पण येथें कोमल ग 
लाच जर सा माडनलें  तर ‘सा’ व खालचा तीव्र ध मानावें लागेल, सा–ग चें रूपातंर धा–सा असें होईल; तद्वतच सा-तीव्र ग चें रूपातंर ध–सा 
होईल, वगैरे. आता,ं साच्या सापेक्ष जे खालचा तीव्र डन ककवा वरचा कोमल रे हे स्वर आहेत तेडह सावकाश घेतल्यास साच्या मागेंपुढें रंजकत्व 
डनमाण कडरतात. [हा ‘मेलिी’च्या भडूमकेनें डवचार आहे, टू-पाटव क्लाडसक्ल हामवनीच्या दृडष्टचा नव्हे. आपलें  डववेचन भारतीय सगंीताबद्दलचें 
आहे.] आपण सा–प या सबंंधास पंचमभाव, सा–म याला मध्यमभाव, सा–गा याला अंतरभाव, सा–ग याला साधारणभाव, आडण ना सा, सा र 
याला डनकटभाव म्हणू.ं (अंतरभाव, साधारणभाव हीं नावंें ऐडतहाडसक कारणावंरून योडजलीं आहेत). तर स्वराचें परस्पररंजक माडंिलेले सबंंध 
पुढील कोष्टकानुसार होतात, (आडण त्याचंा एक खंिमेरुडह कडरता ंयेतो. सागप, सागाप, इत्याडद या ‘मातृका’ होतात). 
 
स्वरनामडचह्न पंचमभावी मध्यमभावी अंतरभावी साधारणभावी डनकटभावी 

१ सा प म गा∨ ग∧ ना∨, र∧ 

२ र∧ ध∧ मा म [गा] सा 

३ रा धा प मा∨ [म] ग∧ 

४ ग∧ न∧ ध∧ प [मा] रा 

५ गा∨ ना∨ धा∨ [ध] प म 

६ म (म) साा॔ (सा) न (न) धा∨ (धा∨) ध∧ (ध∧) गा∨ (गा∨) 

७ मा∨ (मा∨) रा॔∨ (र∨) ना ∨ (ना∨) [न (न)] धा (धा) [प (प)] 

८ प (प) राा॔ (रा) साा॔ (सा) ना∨ (ना∨) न∧ (न∧) ध (ध) 

९ ध ∧ ग∧ र∧ साा॔ ना प 

१० धा गा रा र∨ [सा] न 

११ न ∧ [म] ग∧ रा [र∧] धा, ना 

१२ ना मा गा ग रा सा, 
 

येथें काहंीं चौकोनी कंस व काहंीं ∧,∨ अशीं, वरची खालची डदशा दाखडवणारीं बाणडचह्नें आहेत. तीं स्थूलडवचारातं दुलव डक्षलीं तरी 
चालतात; तीं सूक्ष्मस्वरडवचारासाठीं आहेत. ज्याची स्वरसवंेदना ठाकठीक आहे त्याला या डचह्नाचंी गरज नाहीं, त्याचा वताव यथास्ट्स्थत असा 
डनसगवतःच होतो. पण डजज्ञासूसंाठीं पुढील स्पष्टीकरण देतों. 
 

षड्जस्थापनेनंतर पंचम व कोमल मध्यम या स्वरनादाचंी डनडिडत डबनचूक व डनःसदेंह होऊं शकते. (तारेवर हे नाद ‘तंतोतंत’ 
लाडवण्याचे आिाखेडह आहेत). म्हणून कोमल मध्यम ते पंचम हें अंतरडह अगदीं डनडित ठरतें. अशा अंतरावरील स्वरास पूवीं ‘पूणव’ स्वर म्हणत, 
कारण याहून अडधक अंतरावरील ‘ध्यडनवैलक्षण्य’ झालें  कीं स्वराचें नावंच बदललें . पंचमास तीव्रत्व, कोमलत्व, हल्लीं नाहीं; कोमल मध्यम ते पंचम 
यामंधील सवव स्वरनाद ते षड्जानुरोधानें सवव, तीव्र अथवा कोमल, मध्यमच. पण हें पूणांतर ओलाडंिलें  कीं जे वरचे नाद डमळतील ते धैवताचे 
प्रकार, खालचे डमळतील ते गाधंाराचे. नावंेंच वेगळीं होतात: म, प हीं नावंें राहत नाहींत.— हें डनडित तंतोतंत अंतर सा च्या पुढें आल्यास डमळणारा 
स्वरनाद तो तीव्र रे (रा); त्यापुढें तीव्र ग (गा), त्यापुढें तीव्र म (मा). पपुढें पूणांतरानें तीव्र ध (धा), त्यापुढें तीव्र डन (ना). यातं मा-प व ना-सा हीं 
अंतरें. ‘डनकटभावा’ चीं आहेत; मा वरून सावकाश घसीटीनें प वर जाणें गोि वाटतें व तसेंच ‘ना सा’ चें. परंतु तीव्र गाधंाराचाच एक प्रकार असा 
आहे कीं त्याचा सा शीं फार हृद्य डमलाफ होतो. (‘तंबोऱ्याचा गाधंार’ म्हणून हा प्रडसद्ध आहे). तसा डमलाफ वरील (आधीं साडंगतलेल्या) गा चा होत 
नाहीं. हा हृद्य गाधंार, वरील तीव्र ‘गा’ च्या ककडचत् खालीं असतो; इतका कीं त्याला वेगळें नावं देतां येत नाहीं. फरक तर जाणवतो, पण इतपतच 
जाणवतो कीं दु्रतलयातं तो सभंाळणें कडठण होतें. या ‘गोि’ गाधंाराला गा∨, असें डचह्न केलें  आहे. अथात् या गा∨ च्या अनुषंगानें रा∨, मा∨, धा∨, 
ना∨ असे सूक्ष्मफरकानें रामाधाना याचं्या खालीं असलेले स्वरनाद डमळतात. (हल्लीं गा∨, मा∨, ना∨ हे वापडरण्यावर कटाक्ष असतो; प्राचीन काळीं 
गा∨ ला महत्त्व डदलें  जाई याला गं्रथाधार स्पष्ट डनर्मववाद असा नाहीं). गा∨, धा∨, ना∨, हे साच्या अनुषंगानें गोि लागतात. पण गा, धा, ना, हेडह 
स्वर गीतवतावातं येतातच; अमुक एक स्वरनादच नेहमीं ठोकळेबाजपणें लागत नाहीं, सदंभानुसार तो गा∨, गा वगैरे असा हालतो. म्हणूनच ‘श्रुडत 
स्ट्स्थर नसतात, हालत्या असतात,’ ‘इष्ट ती श्रुडत त्या त्या डठकाणीं गायनातं उमटते’ वगैरे उद्गार थोरानंीं काडढले आहेत. असो. कोमल स्वराचंेंडह 
असेंच आहे. म च्या खालीं पूणान्तरानें ग व त्याखालीं पूणांतरानें र; (तार) सा च्या खालीं पूणांतरानें न व त्याखालीं पूणांतरानें ध. येथें सार, पध ही 
अंतरें फार लहान होतात व तीं मापें, नासाʹ, गाम याचं्याएवढीं असतात. पण या र ला जर सा माडनलें  तर त्याचा ‘गोि गाधंार’ तंतोतंत म होत नाहीं; 
म हा र चा ‘गोि गाधंार’ व्हावा तर र हा नाद सूक्ष्मान्तरानें चढवावा लागतो. तो र∧ असा डलडहला आहे. त्याचप्रकारें ग,∧ मा∨ (मा हून जरा कमी), 
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ध∧, न∧ असे स्वरडह डमळतात. हे सवव कोमलच आहेत. हल्लींच्या प्रघातानुसार र∧, ग∧, मा∧, ध∧, न∧, हे अडधक वापडरले जातात. (र, ग, ध, न 
यासं कोणी अडतकोमल म्हणतात व रा गा मा धा ना यासं तीव्रतर म्हणतात. कोणी गा∨ मा∨ धा∨ ना∨ यासं शुद्ध व गा मा धा ना यासं तीव्र म्हणतात). 
तेव्हा ंएकूण सा; र, र∧; रा∨ रा; ग, ग∧; गा∨, गा; म; मा∨, मा; प; ध, ध∧, घा∨, धा; न, न∧; ना∨, ना हे एकवीस नाद आज प्रत्यक्ष डदसतात. 
सदंभानुसार म, प हेडह ककडचत् स्थानभ्रष्ट होतात, [षड्जग्रामातं मध्यम हा ∧ इतका स्थानभ्रष्ट, आडण पंचम अचल. मध्यमग्रामातं पंचम हा ∨ इतका 
स्थान भ्रष्ट, आडण मध्यम अचल. प्रत्येकीं अकरा, दोन्ही ग्रामातं डमळून बावीस. “दै्व ग्राडमक्यौ द्वाकवशडतः”] आडण क्वडचत्प्रसगंीं या एकवीसाचं्या 
अधलेमधले नादडह क्षणभर डनघून जातात; त्यातंच मौज आहे. 
 

असा वरील कोष्टकाचा खुलासा आहे. त्यात जे स्वर चौकोनी कंसातं दाखडवले आहेत, ते यथास्ट्स्थत त्या त्या भावाचे होण्यासाठीं 
प्रथमच्या राकंें त जो स्वर डलडहला तो स्वतःच जरा खालींवर करावा लागतो. उदाहरणाथव र∧ हा प्रचारातं असलेला कोमल रे, जो भरैवी वगैरे 
रागातं स्पष्ट सापंितो तो, आधारादाखल घेतला तर त्याचा साधारणभावी स्वर, म्हणजे ‘र∧’, हाच सा माडनल्यास त्याचा होणारा कोमल गाधंार, हा 
मूळ ‘सा’ च्या तुलनेनें (मूळचा) गा हा तीव्र गाधंार होत नाहीं, तर त्याच्याडह वर जातो; तो ‘गा’ होण्यासाठीं र∧ हाच नाद उतरवनू र करावा लागतो. 
आडण तो गोि गाधंाररूप व्हावा तर र या कोमल (अडतकोमल) नादाला डशवाय आणखी खालीं उतरावें लागतें. तें र∨ असें डलडहता येईल. 
 

या वणवनाचा डवस्तार नको. तूतव आपण पुस्तकातंील पाठाचंें धोरण व कारण याचंें समथवन पाहत आहों एवढेंच.] 
 

१. चतस्र लयागं 
 

(डद्वगुण - दोगुन, चतुगुवण - चौगुन, अष्टगुण - आठगुन). 
 

एका मात्रेंत, म्हणजे प्रमाण माडनलेल्या काळातं, अखंिपणें— 
 

 

 
 

२. डतस्र लयागं 

(डत्रगुण – डतगुन, नवगुण – नौगुन). 
 

एका प्रमाण ठरडवलेल्या मात्रा नामक काळातं अखंिपणें — 
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३. तृतीयाशं व डद्वतीयाशं. (षष्ठाशं, द्वादशाशं). 
 

एका प्रमाण ठरडवलेल्या मात्राकाळातं अखंिपणें — 
 

 
 

४. डद्वतीयाशं व साधवगुण (दोगुन-देढी) 
 

एका प्रमाण ठरडवलेल्या मात्राकाळातं अखंिपणें – 
 

 
 

१ चा डद्वगुण २, २ चा ४. २ ची देढी ३, ४ ची ६. प्रथम १-२-३ हा क्रम घ्यावा, मग २-४-६ क्रम, व 
शवेटीं ओळीनें १-२-३-४-६. 
 

आता ंसमजा ३ ची देढी करावयाची आये. ३ × १॥ = ४॥, अथात् जेवढ्या काळातं ३ स्वरनाद 
उच्चाडरले तेवढ्या काळातं सािेचार स्वरनाद उच्चारावयाचे आहेत. तें सध्या ंआपल्या कुवतीबाहेर आहे, 
म्हणून युस्ट्क्त अशी करावी कीं, जो ३ स्वरनादाचा (एक मात्रा हा) काळ तो दोनदा ं घ्यावा. जसें । सा । 
ऐवजीं । सा । सा ।; आडण त्यातं प्रत्येकीं ३ डमळून एकूण ६ स्वरनाद ठेवाव,े जसें । धा प सा । समप ।; आडण 
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या एकूण काळातं ९ स्वरनाद उच्चाराव,े जसें  (हा दोन मात्राचंा काळ होय) म्हणजे यातं 
प्रत्येक मात्राकाळातं ४॥ स्वरनाद भरतील. हें साडधल्यावर डतनाऐंवजी एकच अखंि स्वरनाद करावा. 
 

हीच युस्ट्क्त पुढील ‘सवाई’ च्या अभ्यासातं वापरावयाची आहे. 
 

५. सवाई (कुआिी) 
 

सवाई म्हणजे एका मात्राकाळातं सवा स्वरनाद उच्चाडरणें. यासाठीं पूणांकच वापडरणें भाग पितें. 
चार सव ेपाचं. चार स्वरनादासं जेवढा काळ देऊं तेवढ्या काळातं पाचं स्वरनाद काढावयाचे. या चारानंा ं
प्रत्येकीं एकेक मात्रा द्यावयाची. 
 

आता ंया सवाईच्या अभ्यासावरून पाऊणपट, अिीचपट वगैरें अंगाचंा अभ्यासडह कसा करावा तें 
आपोआप कळेल. 
 

एकदा ंअभ्यासाची मोिणी कळली, म्हणजे पाचंवा भाग वगैरे कसे कराव ेहेंडह अवगत होईल. ते 
‘धिे’ येथें डलडहण्याची आता ंगरज नाहीं. 
 

हा अभ्यास हािाहािातं मुरण्याला फारच वळे लागतो. वर डदलेले नमुने केवळ म्हणण्याला सोंपे 
वाटतात, पण प्रथम एकाच स्वरनादाचा उच्चार करून त्या ‘मात्रा’ काळातं बरहुकूम अमुक इतके स्वरनाद 
समान काळाचे उच्चाडरणें हें सोंपें नाहीं. यासाठीं अभ्यास सावकाश शान्तपणें करावा, उतावीळ होऊं नये, 
मोजमापाकिेच मुख्य लक्ष असावें. [हा अभ्यास वरवर पाहता ंवाटतो तेवढा सोंपा नाहीं; व त्याबद्दल बऱ्याच लोकाचं्या कल्पनाडह 
डवडचत्र असतात. याचें एक उदाहरण डदलें  म्हणजे मुद्दा स्पष्ट होईल. डबलावल नावंाच्या एका रागातं तीनतालामध्यें एक तान येते व डतच्या शवेटीं जो 
‘गा’ हा तीव्र गाधंार येतो त्यावर अवसान येऊन पुढचें आवतवन सुरंू होतें; या तानेंत एकेका मात्राकाळाचे चारचार भाग पािून त्या पावमाते्रच्या 
काळातं एकेक स्वरनाद घेतला जातो. ती तान अशी– (९ व्या माते्रपासून सुरुवात) : 
 

 
 

आता ंहीच तान, प्रत्येक माते्रचे तीन भाग पािून त्या प्रत्येक तृतीयाशं मात्रेंत एकेक स्वरनाद ठेवनू कडरता ंयेते व डतचा पडरणाम वेगळा 
होतो. ‘गा’ वर सम पिण्यासाठीं तानेची सुरुवात तीनतालाच्या ७ व्या माते्रपासून करावी लागते. तो प्रकार असा. 
 

 
 

असा लयागंभेद उलगिून दाखवीत असता ं डकत्येक सगंीतपदवीधरानंीं प्रस्तुत लेखकास साडंगतलें  कीं तुम्हीं आता ंतीच तान दादरा 
तालातं वाजवीत आहातं. ताल बदलला नाहीं, तीनतालच ठेडवला, फक्त उठानाची जागा (तोंि) बदलली–सातव्या माते्रवर घेतली -आडण लयागं 
चतस्र होतें तें डतस्र केलें , हें त्यासं लवकर पटेचना. तेव्हा ंतबल्यावर तीनतालाचा ठेका घेऊन हें गाऊन वाजवनू दाखवावें लागलें . हा व असा 
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अनुभव लेखकास अनेकवार आला आहे. (मात्रा म्हणजे धा हा आवाज व त्याचा क्षण ही कल्पना रूढ असल्याचा हा पडरणाम). माते्रचे एकदा ंचार 
भाग करणें व लय न बदलता ं (मात्राकाल कायम ठेवनूच) एकदा ंतीन भाग करणें हा प्रकार हल्लीं जाणीवेंत आहे असें डदसत नाहीं. तसे भाग 
करण्यास साडंगतलें  तर चार भाग व तीन स्वरनाद असा प्रकार केला जातो. उदाहरणाथव; सारेग, रेगम, गमप, मपध, पधनी, धडनसाʹ हा पलटा खरें 
पाहता ंडतस्र अंगाचा आहे, माते्रचे तीन भाग हवेत. 
 

 
 
पण तो चतस्र अंगाचा केला जातो, प्रत्येक माते्रचा डतसरा नाद लाबंतो. 
 

 
 
आडण यातं असा डतसरा नाद न लाबंडवता ंएकेका मात्रेंत तीनतीनच नाद ठेवा असें साडंगतलें  तर तसें कडरतानंा । सारेगऽ । एवढ्या काळातं । सारेग । 
हे तीन नाद घेतले जात नाहींत, तर मात्राकाळच बदलतात. । सारेगऽ । ही मात्रा ¼ × ४ अशी आहे, तीच ⅓ × ३ अशी करावयाची आहे हें लक्षातं न 
घेता,ं ¼ × ३ यालाच, मूळमाते्रच्या पाउणपटीसच, एक मात्रा समजलें  जातें. स्वरागं म्हणजे काय याची कल्पनाच नसल्याचें हें लक्षण आहे. म्हणून 
हा अभ्यास लक्षपूववक करावा लागतो. यातं घाई उपयोगाची नाहीं. 
 

पडहल्या डदवशीं, उत्साह डकतीडह असला तरी, एकच पाठ घ्यावा. दुसऱ्या डदवशी एकदम दुसरा पाठ न घेता ंपडहला घेऊन दुसरा 
करावा. डतसऱ्या डदवशीं पडहला व दुसरा घेऊन मग डतसरा करावा. अशा पद्धडतनें, डकतीडह प्रगडत झाली तरी, प्रथमपासूनचे पाठ म्हणावे. तें सोंपें व 
पक्कें  होतें. (याला इंग्रजींत क्युम्युलेडटव्ह् मेथड् म्हणतात व ती फार पडरणामकारक आहे).] 
 

इतर थोरथोर गायकवादकाचंा वताव लक्षपूववक ऐकावा. यासंबधंींचीं परंपरागत पर्थयें ज्याला 
पटतील त्यानें पाळावीं, तीं अनुभवडसद्ध आहेत आडण त्यामंागें काहंीं डनडित डवचारयोजना आहे. तीं पर्थयें 
पुढीलप्रमाणें आहेत. 
 

अभ्यासाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेंत इतर गायनवादन ऐकंूच नये. साधारण चतुथांश–तृतीयाशं 
एवढा डहशबे अंगवळणीं पिला कीं मग थोराचंें गायनवादन ऐकावें; पण तें ऐकतानंाडंह त्याचं्या गीताच्या 
सुरुवातीच्या म्हणजे स्थायीच्या (अस्ताईच्या) भागाचेंच फक्त श्रवण करावें, कारण त्या भागातं त्यानंीं 
आपल्या वतावाचा पाया सावकाश, एका डनडित योजनेनें, क्रमानें रडचलेला असतो. त्या श्रवणातंडह, आपण 
तबला - पखवाज यामंधील ‘अलंकारा’ं किे पाहंू नये, केवळ मात्रा मोजाव्या. (या अलंकाराचंें वणवन पुढें 
‘प्रचडलत तालव्यवहार’ या भागातं येणार आहे). ‘अव्यवस्ट्स्थत’ म्हणजे असें डनडित डवचारपूववक 
गायनवादन न करणारे जे असतील त्याचंें या अभ्यासू अवस्थेंत ऐकंू नये. तानबाजी, गळेबाजी, तालाशीं 
झटापट वगैरे ऐकणें टाळावें. ऐकतानंा कलावतंाच्या पढु्यातं बसूं नये, इतराशंीं बोलंू नये, गप्पा ऐकंू नयेत. 
जवळच पण एका बाजूला, शक्यतों समजदार मनुष्याजंवळ बसावें. मान हालवणें, टाळ्या वाजडवणें, वाहवा 
देणें, वगैरेंपासून अडलप्त रहावें. मनातंल्यामनातं डहशबे पहावा. [डकत्येक वषांपूवीं (नक्की वषव आठवत नाहीं) 
डवडवधज्ञानडवस्तार माडसकातं ‘गाणें कसें ऐकावें’ या नावंाचा मंगेशराव तेलंगाचंा लेख आला होता. त्यातं त्या जाणकार सगंीतज्ञानें हेंच साडंगतलें  
होतें. प्रस्तुत लेखकानें सगंीतडवषयावर लेख असा पडहला वाचलेला तोच. तो आजडह उपयुक्त आहे.] 
 

येथवर आपण सारेगम इत्याडद स्वराक्षराचं्या साहाय्यानें स्वरागंाचा अभ्यास केला. आता ं तीं 
अक्षरेंडह टाकून द्यावयाचीं आहेत, व केवळ आकार–ओकाराडद वणव आडण ‘मुखबधं’ म्हणजे तोंि बंदच ठेवनू 
केवळ हंुकारध्वडन, याचं्या साहाय्यानेंच अभ्यास करावयाचा आहे. [मुखबंधानें स्वरनादातं स्पष्टता येते, दमसास वाढतो, 
गमक साध्य होतें. ‘अलाडदयाखाचंें एक वैडशष्ट्य म्हणजे त्याचं्या घराण्याची मुखबंदी तान’ असें केशवराव भोळे डलडहतात, व अशा प्रकाराचंी 

शामराव कुलकणी हे चेष्टा कडरतात. या दोन्ही वणवनातं तर्थय नाहीं; करून पहावें म्हणजे समजेल.] त्यातंडह एकदा ंआकार शुद्ध असा 
लावला कीं सववत्र आकारच ठेवावयाचा, त्यातं ओकार–उकार येऊं द्यावयाचे नाहींत. डशवाय तो आकार 
वगैरे जो काहंीं घेतला असेल, तो एकसधं अखंि ठेवावयाचा आहे. उदाहरणाथव, माते्रचे चार भाग कडरणें 
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असेल तर त्यातं प्रत्येकीं चतुथांश मात्राभागाचे जे चार स्वरनाद येणार, त्याचंा । आऽऽऽ । असा स्वच्छ 
उच्चारच करावयाचा, आ – आ – आ – आ असे चार तुकिेडह करावयाचे नाहींत, (याला अकारकरण 
म्हणतात व मुद्दाम केलेलें  अकारकरण हा एक अलंकार आहे. [बालकृष्णबोवा इचलकरंजीकराचंें अकारकरण फार चागंलें , 
व त्याचेंच अनुकरण डवष्ण ु डदगंबर करीत, असें ऐडकलें  आहे, पण स्मरण नाहीं. मात्र बालकृष्णबोवाचें डशष्य वामनराव चाफेकर याचंें अकारकरण 
स्मरणातं आहे; तें चागंलें  वाटे. अकारकरणातूनच डजला ‘बकरी तान’ म्हणतात ती होते. ती नावंाप्रमाणें तुच्छ नव्हे. मात्र अडलयाफत्त्तंूपैकीं 

आडषकअलीखा ंयाचंें गाणें ऐडकलें  होतें, तें सववच असह् असें ‘बकरी’ गाणें वाटलें .] पण तो येथें वज्यव आहे); व आयायाया असे 
डहसकेडह द्यावयाचे नाहींत. [हा प्रकार वझेबुवाचंा असे. तो त्याचंा दोषच खास. अनुकरणीय नव्हे. अनुकरणीय असे इतर शेंकिों गुण 
त्याचं्या गायनातं होते.] 
 

हीच शुद्ध वाणी, ‘सुधबानी’! ही सवांस साध्य नाहीं. डतला नैसर्मगक अनुकूलता हवी. तरीडह प्रयत्न 
करावाच; म्हणजे डनभळे स्वराचा भाव काय तें कळेल. 
 

हें थोिें जरी साडधलें  तरी त्याचा फायदा फार मोठा आहे. ‘नेहाडभक्रमनाशोऽस्ट्स्त, प्रत्यवायो न 
डवद्यते.’ डनराश होऊं नये. ‘एकः शब्दः, सम्यगधीतः, सम्यक्प्रयुक्तः, स्वगे लोके कामधुग्भवडत.’ [पडहलें  
अवतरण अथात् च भगवद्गीतेंतील आहे. दुसरें शतपथब्राह्मणातंील.] 
 

आडण येथेंच एक खटकणारा अनुभव येतो! तो हा, कीं केवळ एकाच अखंि स्वरनादाचे 
कालाशंभाग केवळ मनोमन जाणनू ते अखंिध्वनींतच डबनचूक ओळखणें हें अत्यंत दुष्कर आहे! वरील 
अवतरणातंडह एकः शब्दः म्हटलें  आहे, एक ‘अक्षर’ नाहीं. 
 

‘गोऽऽडवन्दारे गोऽऽपाळाऽ’ यातं प्रत्येक ‘गो’ चे तीन समान भाग स्पष्ट डदसतात खरे, पण तेथें तसे 
डहसकेच आहेत; डहसके नसले तर पुढें ‘डवन्दारे’, ‘पाळाऽ’ हे शब्दभाग तुलनेसाठीं आहेत; जेवढ्या लाबंीचा 
उच्चार ‘डवन्दारे’ चा, तेवढाच ‘गो’ चा हें कळतें. पण अशा तुलनेसाठीं साधन नसलें  तर? आपण ‘ॐ’ हेंच 
एक अक्षर पाहंू. शास्त्रातं त्याच्या मात्रा सािेतीन म्हटल्या आहेत; [‘प्रणववाद’ नावंाचा तीन भागाचंा इंग्रजी गं्रथ आहे, त्यातं 

या सािेतीन मात्राचंी डचडकत्सा आहे. त्याचे लेखक गगंानाथ झा असाव ेअसें वाटतें पण नक्की आठवत नाहीं.] अकार, उकार, मकार हे 
प्रत्येकी एकेक माते्रचे, व पुढें अधवमात्राकाळातं तो शवेटचा मकारच कायम ठेवनू टाळूकिे श्वास फें कत 
‘भ्रमरनाद’ करावयाचा आहे. ‘अउम ’ असें डलहून हें दाखडवता ं येईल, पण त्यातंील भाग प्रत्यक्ष 
साधावयाचे कसे? “हडरःॐ” यातं तें शक्य आहे, पण केवळ ‘ॐ’ चे सािेतीन भाग डबनचूक कसे जाणणार? 
त्या मापनासाठीं काहंीं साधन हवें. 

 
जें कंठगत आवाजाचें तेंच स्वरवाद्याचें. बासंरी–अलग्ूज–सनई इत्याडद सुडषर (म्हणजे सस्ट्च्छद्र), 

फंुक मारून वाजडवण्याचीं जीं वाद्यें, त्यातंडह हाच प्रश्न येणार. तंतुवाद्यातं प्रकार दोन; छेि करण्याचीं जीं 
बीन-सुरबहार–सतार–सरोद वगैरे वाद्यें, त्यातं एकच ‘तोम्’ असा ध्वडन काडढल्यास त्या ध्वडनकालाचे 
अंशभाग कसे साधावयाचे? गजाचीं जीं सारंगी–डदल् रुबा–व्हायोडलन् वगैरे वाद्यें त्यातं एकच गज एकाच 
डदशनेें डफरवनू एकच स्वरनाद काडढल्यास त्याचे अंशभाग कसे? [सारंगीच्या परंपरागत डशक्षणातं या गजडक्रयेचें महत्त्व 
पाळलें  जातें व गजाच्या डफरतीनुसार लयागं दाखडवतात. इतकें च नव्हे तर बोल काढण्यातं गजाचाच भाग अडधक असतो, बोटाचंा त्यामानानें कमी. 
डदल् रुबा, डफड्ल् वगैरेंमध्यें काय कडरतात तें माहीत नाहीं. पाडिमात्य देशातं मात्र व्हायोडलन्, स्ट्व्हयोल् इत्याडद वाद्यामंध्यें, गजाच्या एकाच डदशचे्या 

एका चालींत एक, दोन, तीन, चार, इत्याडद समान कालाचे स्वरनाद काढणें हा डशक्षणाचा महत्त्वाचा भाग माडनतात.] या अिचणी येतात. 
‘डनव्वळ स्वरागंाचा अभ्यास अवघि’ म्हटलें  तें यासाठीं. 
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येथें हस्तडक्रया (कला) हीच मदतीला येते. तालडक्रयेचें प्रयोजन व केवळ स्वरालापातंडह डतचें 
महत्त्व येथें डदसतें. तेव्हा ंआता ंतालागंसाधनाकिे वळंू. 
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७. लयागंसाधना : तालागं 
 

‘पक्का लयदारपणा’ येण्यासाठीं, डनदान त्या मागानें जाण्यासाठीं तरी, तालडक्रयेची आवश्यकता 
साडंगतली. टाळी देण्याच्या काळाचें, म्हणजे लघुचें, डनयडमत प्रमाण ठरवनू टाडकलें . टाळीडक्रयेची 
हालचाली (म्हणजे तालागंें) डवडशष्ट डनयमानुंसार प्रमाणबद्ध अशी केली, तर अशा हालचाली एका प्रमाण 
लघुमध्यें २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ वगैरे ठेडवता ंयेतील; आडण एका टाळीकालातं समजा दोन अक्षरोच्चार असले 
तर या भागासं (तालागंासं) अक्षरकालाच्या प्रमाणातं १, ⅔, ½, ⅖, ⅓, २/७, ¼ वगैरे (स्वरागंें) म्हणावें 
लागेल, तीन अक्षरें असल्यास त्यासंच ३/२, १, ¾, ⅗, ½, ३/७, ⅜ वगैरे (स्वरागंें) म्हणावें लागेल, आडण 
अशा तऱ्हेनें १, ⅔, ½, … ३/२, १, १¼ वगैरे लघुभाग म्हणजे टाळीकालाचे (तालागें) मोडजता ं येतील. 
(येथें एक लघु नावंाचा टाळीकाल = ४ अक्षरकाल ही सामान्य कल्पना बाजूला साडरली गेली). पण असे 
डनडित समान भाग कसे करावयाचे? ते तर त्या त्या डववडक्षत डनयडमत हालचालींवरूनच होणार, म्हणजे 
हस्तडक्रयेवरूनच ठरणार. ती डक्रया म्हणजेच प्राचीनकाळच्या ‘कला.’ कलाचंें महत्त्व आहे तें असें. 
 

ही ‘कला’ नामक सशब्द–डनःशब्द डक्रया बरीचशी प्राचीनरूपातं, थोिाफार बदल झालेली अशी, 
द्राडविप्रातंातं म्हणजे आंध्र–तमीळनािु–कनाटक आडण केरळ या भागातं, आजसुद्धा ंसरास चालंू आहे. 
ऊववडरत कहदुस्तान–पाडकस्तानातं मात्र ती जाणणारे लोक फार कमी होत चालले आहेत आडण कलाडक्रया 
लुप्त होण्याच्या मागावर आहे. असें असूनसुद्धा ंआपण द्राडविासं हंसतों यातं आपली चूक तर आहेच, पण 
त्या डक्रयेच्या जागीं आपण जें दुसरें तंत्र वापडरतों तें डततकें  काटेंकोर नसल्यामुळें आपण बरेंच काहंीं 
गमाडवतों, पण त्याची जाणीवडह आपणासं नसते. 
 

‘दुसरें तंत्र’ म्हणून जें म्हटलें  तें एवढेंचः टाळी वाजडवल्यानंतर उताण्या िाव्या हातावर पालर्थया 
उजव्या हाताची करंगळी, आंगठीचें बोट म्हणजे अनाडमका, मधलें  बोट, तजवनी म्हणजे पडहलें  बोट, हीं 
एकामागनू एक ठेवीत जाणें, व त्यानंतर दुसरी टाळी वाजडवणें. टाळी–करंगळी–पनु्हा ंटाळीची डसद्धता 
यातं टाळीकालाचे (लघुचे) दोन भाग होतात, टाळी–करंगळी–अनाडमका यातं तीन तीन भाग, टाळी–
करंगळी–अनाडमका–मधलें  बोट यातं चार भाग, टाळी–करंगळी–अनाडमका मधलें  बोट–तजवनी यातं 
पाचं भाग. सहावा भाग हवा असेल तेव्हा ंतजवनी उभी कडरतात. 
 

कोणी बोटाचं्या पेऱ्यावंर आगंठा ठेडवतात, जसा जपसखं्या मोडजतानंा ठेडवतात तसा. चार बोटें, 
प्रत्येकास तीन पेरीं. यावरून ⅓, ⅙, १/१२ असे डतस्र भाग कळतात. पेऱ्याखालचे तळहातावरचे उंचवटे 
जमेस भरून प्रत्येक बोटावर चार भाग माडनता ं येतात व १/१६, ½, ¾ अशी चतस्र गणडत होऊं शकते. 
अथात् पडहल्या प्रकारातं १ ते १२ व दुसऱ्यातं १ ते १६ भागाचंी सोय होते. 
 

यातं दोष असा कीं अशा डक्रयेमध्यें समान कालप्रमाण राखणें कडठण जातें. पुन्हा,ं टाळी हाच एक 
आधातवणव आपल्यासमोर प्रामुख्यानें येतो व त्याच्या केवळ आवाजाकिेच लक्ष डदल्याकारणानें आपली 
लघुची म्हणजे टाळीकालाची कल्पनाच डवकृत होण्याचा संभव राहतो. सामान्य रडसकाचंी कल्पना अशी 
डवकृत झालेली अनेकवार डदसते हें पूवीं दाखडवलेंच आहे. 
 

आघात म्हणजे मात्रा नव्हे. आघाताचा क्षण म्हणजे मात्रा नव्हे. आघात म्हणजे लघु (टाळीकाल, 
टाळीचें प्रमाण) नव्हे. आघाताचा क्षण म्हणजे लघु नव्हे. 
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एका टाळीचा आवाज व तो डनघण्यास लागणारा अल्पकाल हे जमेंत धरून दुसऱ्या टाळीच्या 
आवाजाच्या क्षणापयंत, पण त्या दुसऱ्या आवाजाचा क्षण डहशबेातं न धडरता,ं जो कालखंि डनमाण होतो तो 
एक टाळीकाल, एक लघु. एक लघु जेव्हा ंसंपतो तेव्हा ंदुसरा सुरंू होतो. दुसऱ्या लघुच्या सुरुवातीचा क्षण 
हा पडहल्या लघुच्या समास्ट्प्तनंतरचा क्षण खरा, पण त्या दोहोंमधील कालातंर इतकें  सूक्ष्म असतें कीं, आपण 
डकतीडह सूक्ष्मकाल माडनला तरी त्याहूनडह तें लहान होईल; म्हणजे हें कालातंर शून्यप्रायच असतें. एक 
अहोरात्र संपतो त्याक्षणींच दुसरा सुरंू होतो, तसाच हा प्रकार आहे. म्हणून 
 
 मात्रा – १ २ ३ ४  
 स्वर – सा रे ग म  
 
अशा तऱ्हेचीं जीं स्वरलेखनें असतात, त्याचंा खरा अथव 
 

 
 
असा असतो. आडण येथेंडह आघातमय तालागंपरंपरेंत एऽऽक्, दोऽऽन् अशा (वणवमय) स्वरागंाचें महत्त्व व 
त्याची अपडरहायवता डदसून येते. स्वरागंास तालागं सहाय्यक, तालागंास स्वरागं. 
 

हें सवव सोंपें वाटतें व आहेडह. तथाडप तेंच तेंच पुनः पुन्हा ंउगाडळलें  आहे तें मुद्दामच; अत्यावश्यक 
वाटलें  म्हणूनच. कारण स्वरागं ही वस्तु अस्ट्स्तत्वातं असूनडह, प्रत्येकजण डतचा हरघिीं गद्यपद्यातंडह 
उपयोग करीत असूनडह, डतची ओळख बुजत चालली आहे, ककबहुना सामान्य रडसकाच्या मनातूंन ती नष्टच 
होण्याच्या मागावर आहे; त्याचप्रमाणें तालागं ही वस्तु डक्रयारूपानें माहीत असूनडह तालागं म्हणजे खरोखर 
काय याचीडह कल्पना डवकृत होऊं लागली आहे. एक, दोन, तीन, चार, ककवा धा, धीन्, धीन्, धा हे 
सुटेसुटे क्षडणक आवाजच एकेक ‘मात्रा’ दाखडवतात आडण त्या प्रत्येक ‘माते्र’स र, घु, प, डत असे वणोच्चार 
अथवा ग, रे, ग, रे असे स्वरनाद असतात, अशा तऱ्हेची काहंीं अस्पष्ट भावना आजकाल रूढ होत चालली 
आहे; इतकें च नव्हे तर या ग, रे, ग, रे मध्येंच ग, रे, गमग, रे असे जोिणीचे प्रकार करणें हा ‘गायकी’ चा 
भाग झाला, व त्यातंच ग, ऽ, ऽ, ग्गरे असे प्रकार करणें म्हणजे ‘लयकारी’ दाखडवणें, अशा प्रकारची काहंीं 
अडनडित, अधववट, सुसंगत स्पष्टीकरण नसलेलीं डवधानें सरास ऐकण्या–वाडचण्यातं येतात. वास्तडवक, 
एक, दोन अथवा धा, धीन् या मात्रा नव्हेत, तर १ पासून २ पयंत पडहली मात्रा, २ पासून ३ पयंत दुसरी, ३ 
पासून ४ पयंत डतसरी, व ४ पासून ४ च्या समास्ट्प्तपयंत ती चवथी मात्रा होय; ४ पुढें ५ वा वणव असेल, अथवा 
पडहलाच वणव पुन्हा ंयेणार असेल, तर त्याचा क्षण ४ र्थया माते्रच्या डहशबेातं धरावयाचा नाहीं. ‘रघुपडत’ यातं 
र चा उच्चार सुरू होताकं्षणींच सुरंू होऊन तो संपेपयंत व घु चा उच्चार सुरंू होईपयंत ती पडहली मात्रा, घु चा 
उच्चारक्षण डहशबेातं धरून पण प चा उच्चार डहशबेातं न धडरता ंहोईल तेवढा काल ती दुसरी मात्रा, प चा 
उच्चारक्षण व अच्चारकाल डमळून डतसरी मात्रा, तींत डत चा उच्चारक्षण घ्यावयाचा नाहीं; डत चा उच्चार सुरंू 
होताकं्षणींच चौथी मात्रा सुरंू होणार आडण डतचें माप र, घु. प, डत याचं्या प्रत्येकीं काळाएवढेंच असणार; पुढें 
‘राघव’ असें म्हणावयाचें असेल तर ‘रा’ चा उच्चार सुरंू होईपयंत पण तो उच्चारक्षण जमेंत न धरता ंहोणारा 
काळ ही चौथी मात्रा. 
 

मात्रा हा कालखंि आहे, आघातक्षण नाहीं. 
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मात्रा हा आघातक्षण नाहीं, कालखंि आहे. 
 

‘मात्रा हा आघाताचा क्षण आहे’ असें स्पष्ट कोणी म्हणत नाहीं खरें, परंतु तसा तो आहे ही कल्पना 
अस्पष्टपणें कधींतरी केव्हातंरी लोकाचं्या मनातं घुसून मनाच्या कोंपऱ्यातं दिून राडहलेली आहे, आडण ती 
त्याचं्या श्रवणभाषणडलखाणातूंन पदोपदीं व्यक्त झालेली डदसते हें डनडित. मात्रा हा कालखंिच आहे हें 
पुनः पुन्हा ंबजावनू सागंावें लागतें. पडरणाम असा कीं तालागं आडण स्वरागं हे भाग आज अलग केले जात 
आहेत, स्वरागंाकिे दुलवक्ष होऊं लागलें  आहे, ताल आडण स्वराचंी जिणघिण या अडवभाज्य अवयवासं 
एकमेकापंासून अलग केलें  गेलें  आहे, आडण ‘ताल म्हणजे ठोकठोक’ अशा पदवीपयंत तालकल्पनाडह 
पोंचली आहे. 
 

—मग डबघिलें  कोठें? फारतर शास्त्र दृडष्टआि झालें  येवढेंच; त्यानें प्रत्यक्ष व्यवहारातं तोटा असा 
तर झाला नाहीं! असा प्रडतवाद केला जाईल. त्याचें उिर, वस्तुस्ट्स्थडतचें अडनष्ट रूप परखि भाषेंत 
दाखवनूच पडरणामकारक होईल. आज डदसतें तें असें : 
 

ज्या गायनातं चपळ गळ्याच्या (अथवा वादनातं हाताच्या) कभगऱ्या भराभर डफरतात तें ‘स्वरप्रधान’ 
(?) गायन (अथवा वादन), मग त्यातं कालप्रमाणाचें तारतम्य असो वा नसो; कमी असल्यास तें ‘आक्रमक’ 
गायन वादन (!); अथवा तबलजीच्या साथीचें ‘धिािधुम्’ आडण त्याच्याशीं हुलकावण्या देणारें कंठाचे 
अथवा वाद्याचे नानाप्रकारचे बरेवाईट नाद–भावाचे धके्कचपेटे, मग त्यातं स्वरप्रमाण असो वा नसो, असें 
असल्यास तें ‘तालप्रधान’ गायनवादन; स्वरप्रमाण कमी असल्यास तें ‘लयकारीचें’ गायनवादन, यातंच 
काय तें उच्च दजाचें शास्त्रीय संगीत साठंडवलें  आहे; आडण तें तासतास दळलें  तर अडधक उच्च दजाचें, 
‘डवस्ताराचें’; तें ज्यास आवित–मानवत नाहीं तो अिाणी, अरडसक ककवा अपडरपक्व; असें मानलें  जाऊं 
लागलें  आहे. त्यातूंन पुन्हा ंत्या गायकवादकानें कोणा मोठ्या बापदाद्याचंें, गुरुचें नावं पुढें केलेलें  असलें , 
अथवा एकाद्या गावंाचें नावं डमरडवलेलें  असलें , तर तो ‘घराणेदार’ म्हणून मान्य केला जातो. ते 
वािविील–गुरु जर कोणी अमुकअमुक ‘खासंाहेब’ (म्हणजे काय?) असले, अथवा तें गावं जर 
‘नमवदानद्याः उिरतीरे’–पंजाब, राजस्थान, संयुक्तप्रदेश यातंील असलें  तर तो वदं्यच ठरतो! 
 

आडण कोणा सामान्य व्यस्ट्क्तस ईश्वरकृपेनें गोि गळा ककवा हलका तयार हात लाभलेला असला, 
ती व्यस्ट्क्त सुबक रीतीनें, सोंपे का ंहोईनात, पण कालप्रमाणबद्ध, स्वरप्रमाणबद्ध, भावपूणव असा वताव करंू 
शकत असली, तरी डतच्या मनातं भय उत्पन्न झालेलें–केलें  गेलेलें–असतें कीं, आपणासं ‘ताल’ समजत 
नाहीं; तालप्रकरण फारच अवघि; तें डशकण्याला आपणासं वळे नाहीं, ‘शस्ट्क्त नाहीं बुडद्ध नाहीं, युस्ट्क्त 
नाहीं;’ [रामदास.] आपणासं ताल येत तर नाहींच पण येणारडह नाहीं. अशा भयामुळे या व्यक्ती गल्लोंगल्लीं 
आपापल्या जागीं चूपचाप असतात. 
 

त्यातं जे प्रामाडणक, ते सरळ सागंतात कीं ‘शास्त्रीय गायन’ आपल्याला जमत तर नाहींच पण 
आवितडह नाहीं. (त्यातंीलच एक पंथ अशाचंा कीं जे ‘भावगीत’ वगैरेंचे षौकीन असतात. आडण दुसरा एक 
प्रडतडक्रयात्मक पंथ अशाचंा कीं जे आधुडनक डवडशष्ट डसनेमासंगीतच फक्त पसंत कडरतात. या डसनेमा–
अडभमान्याचंा [हा डवचार येथें वजव कडरण्याचें कारण असें कीं यापैकीं बहुतेक प्रकार हे भारतीय सगंीतपरंपरेचे नव्हत. ज्या ज्या स्वरनादाचंा 
एकमेकाशंीं काहंीं डवडशष्ट सबंंध आहेसें माडनलें  आहे ते ते स्वरनाद प्रमुख ठेवनू त्यामंध्यें काहंीं लयप्रमाणें साधून इतर स्वरनाद ठेडवणें व अशा तऱ्हेनें 
एकेक ‘स्वरवाक्य’ बाधंणें, अशा वेगवगेळ्या स्वरवाक्यामंध्येंडह त्याचं्या त्याचं्या प्रमुख स्वराचंा परस्पर सवंाद–समतोल साधणें, व त्याच्या आधारें 
गीतातंील एकूण एक स्वरवाक्यें हीं काहंीं डवशषे प्रमुख स्वरनादाचं्या उठावाची पाश्ववभडूम होतील, सवव डमळून लयप्रमाणबद्ध असा एकच एक 



 अनुक्रमणिका 

िौलदार असा नादपरंपराघोष होईल व तो अमुक एक उडद्दष्ट पडरणाम करील अशा तऱ्हेनें व्यक्तडवणें, हें भारतीय सगंीतपरंपरेचें मूळ लक्षण. 
(त्यातंील लयतालभाग उलगिून दाखडवण्याचा यत्न या पुस्तकातं केला आहे, आडण इतर डवषयाचंा डवचार ‘स्वररागडवचार’ ‘गीतप्रबंधडवचार,’ 
‘वाद्यवादनडवचार’ व ‘गानडववेक’ या पुस्तकातं करण्याचा उदे्दश आहे). हल्लींच्या उपरोडल्लडखत डसनेमासगंीतातं ही परंपरा मोिलेली आहे; ती 
पाडिमात्य वळणावर नेलेली आहे असें सागंतात, परंतु तें खरें नाहीं; ती पाडिमात्य अडभजात–परंपरा तर नव्हेच पण ‘जाझ्’ परंपराडह नव्हे; तें एक 
धेिगुजरी रूप आहे, आडण त्याला काहंीं डवडशष्ट बैठक आहे असेंडह नाहीं हें प्रस्तुत लेखकाला प्रामाडणकपणें वाटतें व तसें स्पष्ट सागंण्याला त्याला 
सकंोच नाहीं इतकें च नव्हे तर तें सागंणे अत्यावश्यक आहे असेंडह त्याला वाटतें; वाचक काहंींडह टीका करोत. 
 

प्रस्तुत लेखक सनातनी अथवा डसनेमाचा दे्वष्टा नाहीं. खरें पाडिमात्य ‘जाझ्’ डह त्याला आवितें. आपल्या डसनेमा सगंीताची डवकृडत 
‘खजानची’ डसनेमापासून सुरंू झाली असें कोणी म्हणतात तें प्रस्तुत लेखकाला अमान्य आहे. त्या डसनेमातंील गीतें परक्या (पंजाबी) रंगाचीं म्हणून 
नवींशीं काहंींजणासं भासलीं एवढेंच. कोणी ‘सण्िे के सण्िे’ कोणी ‘नयी दुलहन्’ तर कोणी ‘ईचक दाना बीचक दाना’ यातं डवकृडतचें मूळ शोडधतात 
तेंडह पटत नाहीं; हे मेलिीप्रधान लयबद्ध ट्यून् आहेत व तसे पाडिमात्यातं घरोघरीं गातात. ‘नई दुलहन्’ डचनी नसून डचनी भासेलसें आहे ही 
करामतच होय. गायकगाडयकाबंद्दल म्हणाल तर मडलका पोखराज, काननबाला, नूरजहा,ं सुरैय्या, खुशीद, इत्याडद गाडयका व मन्ना िे, महंमद 
रफी, तलत महंमूद वगैरे गायक हे उिम आवाजाचे तयार कलावंत आहेत. सुलोचना चव्हाणचा, आशा भोंसलेचा आवाज छानच आहे, व सगुणा 
कल्याणपूर, लता मंगेशकर याचें आवाज अडधक पातळ व चपळ आहेत आडण पट्टी जरा खालची ठेडवल्यास चागंले आहेत. असे गायकगाडयका 
अनेक आहेत! साथीदारडह उिम असतात. पण स्वररचनाकारावंर सवव अवलंबून आहे. नुकतींच झालेलीं ओ सजना, बरखा बहार आयी, चौदहवी 
का चादं, आ जा री कनडदया, देखो डबजडल घोर डबनबादलकी हींच कशाला, पण ‘लगत कलजवामें चोट, फुलबनकी गेंदवा ना मारो – दवा ना 
मारो’ असें हास्यकारक गीतडह आठवावें; त्यातं शब्दाथव–स्वरलयताल एकमेळ साधून अगदीं डहशबेानें चाललेले आहेत. पण असलीं गीतें आजकाल 
कमीकमी होत चाललीं आहेत! लेखकाचा रोंख आजकालच्या प्रवृडिवर आहे. ‘नाच मेरी जान फटाफट,’ इत्याडद हल्लींचा धागंिकधगा व जुनें 
लयप्रधान ‘आवारा हंू’ ककवा ‘मेरा जूता है जापानी’ याचंी तुलना करून पहावी. ‘क्लाडसक्ल’ म्हणडवणाऱ्या काहंीं रचनाचंाडह भाग अडत डवकृत 
झालेला आहे. ‘मोहे पनघटपर’ हें डसनेमातंील सथं झोंपाळंू गाणें व त्याच मूळच्या दादऱ्याची इंदुबालेची जुनी ठसकेबाज तबकिी याचंी तुलना 
करावी. अथवा ‘मधुबनमें राडधका नाचे’ हें लय वाढवनू म्हणून तुलना पहावी. ककवा ‘जो डपया जोिंू’ हें गाणें व तेंच मास्तर कृष्णाचंें जुनें 
मध्यलयातंील साधें भजन याची लयागंदृडष्टनें तुलना करावी. म्हणजे परंपरागत लयप्रमाणबद्धता काय याचा प्रत्यय येईल. 
 

अशीच लयागंडवकृडत डसनेमामुळें कीं काय, मराठी गीतातंडह िोकावूं लागली आहे, हें तापदायक आहे.] डवचार येथें कतवव्य 
नाहीं.) 
 

पण ‘शास्त्रीय संगीताचे रडसक’ अशा लोकाचंीं मतें डवचारातंच घेत नाहींत. जात्यावरच्या व इतर 
ओंव्या, भपूाळ्या, अभगं, कोकेवाले [‘कोका’ ही अगदीं छोटी, कमी ताराचंी, तरफा नसलेली, गावंठी सारंगीच म्हणावयास हरकत 

नाहीं.]–वासुदेव–मुरळ्या इत्याडदकाचंीं पदें, आरत्या, भजनें, भारुिें, स्त्रीगीतें, कोळ्या–माळयाचंीं जुनीं 
गाणीं, लावण्या, पोवािे, गुजरात–काडठयावािातंील हालरिा–[हालरिा म्हणजे पाळणा. हा शब्द जुन्या मराठींतडह 
आहे; पहा : ‘सतराडवयेचें स्तन्य देशी । अनुहताचा हल्लरू गासी । समाडधबोधें डनजडवसी बुझावडून॥’ ज्ञानेश्वरी १२·७; ‘डनजीं’ डनजडवला तुका । 

अनुहातें बाळका हल्लरू गासी’–गाथा.] रास–गबा याचंीं गाणीं, पंजाबातंील लोरी व बुल्लेशाही [बुल्लेशाह नावंाचा एक सूफी 
साधु पंजाबातं होऊन गेला. त्यानें रडचलेलीं भस्ट्क्तप्रधान गीतें हीं बहुतेक काफी नावंाच्या छंदप्रकारातं बाधंलेलीं आहेत; ती बुल्लेशाही काफी. काफी 

हा एक छंद आहे व त्याला वैडशष्ट्यपूणव स्वरागं आहे.] काफी, गंगायमुना प्रदेशातंील नाना गीतें–भजनें–अल्हाउदल 
[अजुवन–बभ्रुवाहन युद्ध, लवकुश–भरतशत्रुघ्न युद्ध, ईरानमधील सोह्राबरुस्तुम युद्ध, हीं प्रडसद्ध आहेत; तशीच महोबा नावंाच्या गावंचे अल्हा आडण 

उदल याचंी कथा आहे. तींत वीरभावना–शोकभावना–प्रधान असें अडतलोकडप्रय दीघव गीत आहे व त्याचे कायवक्रम गावंगन्ना होतात.] –
चौपाया, दोहे–सवाया–तुलसीपाठ, बंगाल्यातंील कीतवन–भडटयाली [समुद्रकाठंाची जशी पुळण तसा बंगाल्याचंा 
नदीकाठंचा ‘भाट’ व त्यावरून ‘भडटयाली’. भडटयाली गीतें हीं नाडवक लोकाचंी गीतें. त्याचंें लयागं डवडशष्ट असतें, स्वरनाद दीघव पुकाराचे असतात. 
‘ओ रे सुजन नैय्या,’ ‘नीडशथे जाइयो उपबने भवंरा’ हीं भडटयाली गीतें कहदीकरणानें डसनेमातं आलीं होतीं. भडटयाली गीतातंील स्वरागंाचंा भाग 
भडटयार (खमाजी भडटयार) या रागातं आहे. आपल्याकिील ‘महादेवासी पुसे पाववती गभाच्या खुणा, सागंा स्वामी नऊ मडहन्याचंी कशी झाली 
रचना’ या प्राचीन लोकगीतातं (खमाजी) भडटयार हा राग स्पष्टच आहे. (भडटयार राग भतृवहरीनें रडचला ही दंतकथा प्रस्तुत लेखकाला मान्य 

नाहीं).] –अष्टपद्या–रवीन्द्रसगंीत, [पाडिमात्य ‘मेलिी’ डशकल्यावर डतच्या वतावातंील गुण व भारतीय ‘शास्त्रीय’ सगंीतातंील अडतरेकी 
प्रकाराचें दोष हे कळले व म्हणून, नव्या धतीनें गीतवतावाचा प्रकार रवीन्द्रनाथ ठाकूर यानंीं सुरंू केला, तेंच रवीन्द्रसगंीत. त्यातं तालवाद्याचा 
धागंिकधगा नाहीं; तालाचे प्रस्तार नाहींत, तानाचंें प्राबल्य नाहीं व स्वरकाकु–रागकाकु याचं्या आधारें दोन चार चरणानंंतर रागरूप पालटण्याचें 
स्वातंत्र्य आहे. परंतु यातं पाडिमात्य भेसळ नाहीं व भारतीय परंपरेचें मूळ धोरण सोडिलेलें  नाहीं हें लक्षातं ठेडवणें अगत्याचें आहे. आपल्याकिील 
भावगीतातंील काहीं गीतें रवीन्द्रसगंीताच्या वळणावर जाऊं शकतील. मात्र स्वरनाद स्ट्स्थर ठेडवणें व दु्रत–अडतदु्रत लयातं न घुसणें हें हल्लीं 

आपल्याकिे लोकडप्रय नाहीं असें वाटंू लागलें  आहे.] इत्याडदकातं काय प्रमाणबद्ध स्वररचना नाहीं? लय नाहीं? ताल 
नाहीं? अनगि, म्हणजे अससं्काडरत असे, नव्हेत तर स्पष्ट डवकडसत, चक्क ओळखंू येतील असे डनयमबद्ध 
राग नाहींत? तें म्हणणाऱ्याचें आवाज काय फुटके असतात? केवढें हें अफाट भािंार आहे! तें सवव भारतीयच 



 अनुक्रमणिका 

आहे, शुद्ध परंपरेचें भारतीय आहे, प्रगतस्वरूपच आहे, प्रडतडष्ठतडह आहे. [इंग्रजी ‘फोक्  म्यूडझक् ’ शब्दाचें फक्त शास्ट्ब्दक 
भाषातंर आपणाकंिे आलें .] तें सवव शास्त्रीय आडण शास्त्रीयच संगीत आहे! [ओंवी–भपूाळी–अभगं–आरती–भजन–चौपाई–
दोहा–कीतवन–भडटयाली वगैरे वेगवेगळे छंदप्रकार आहेत. प्रत्येकाचें डवडशष्ट असें लयागं आहे व त्यानुंसार प्रत्येकाच्या वतावातं डवडशष्ट शलैी प्रकट 
होते, म्हणजेच प्रत्येकाचा डवडशष्ट ‘बाज’ ककवा ‘ढंग’ आहे. धु्रपद–ख्यालटप्पा–होरी–ठुमरी इत्याडदडह वेगवेगळे प्रकार ‘स्वराणा ंऱ्हस्वदीघवत्वं वणे 

कालानुकूलतः’ या वचनानुसार मूलतः छंदभेदानेंच, लयागंभेदानेंच आलेले आहेत असा लेखकाचा दृढ डनिय झालेला आहे.] त्यास वगेळें  
काडढतील, त्यानंीं ‘शास्त्रीय संगीत’ या शब्दाचा अथवच डवकृत केला असें म्हणावें लागेल. त्यातं नाहीं तें 
एवढेंच कीं बिेजाव नाहीं, ‘घराणें’ नाहीं, अविंबर नाहीं, जाडहरातबाजी नाहीं. आडण त्यातं डवस्तार नाहीं. 
म्हणावयाचें तें म्हणून झालें  कीं संपले. पण डवस्तार नाहीं यावर दजा ठरडवणेंडह चूक आहे, संयम हें श्रेष्ठ 
कलेचें एक लक्षण साडंगतलेलेंच आहे! 
 

याउलट, ज्याला ‘श्रेष्ठ कलावन्ताचंें श्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत’ समजलें  जातें, त्याचे काहंीं नमुने पहा. 
‘अजून ते माझ्या मंडदरातं का ंबरें आले नाहींत? हे सडख, माझी काय बरें चूक झाली?’ अशा अथाचें पद 
गाण्यासाठीं मुद्दाम डनविून, ‘मोरये् मन्दर अब्ब क्यौं, मोरये् मन्दर अब्ब, मोरये् मन्दर अब्ब क्यौं, अब्ब क्यौं, 
अब्ब–हा!ं’ [‘मोरे मन्दर अब क्यौं नही आये, कैसी चूक पिी मोरी, आली’ हें जयजयवन्ती या रागातंील तीनतालामधील गीत. फैयाझखाचंें 

उदाहरण डदलें  आहे. गीताच्या अथाचा भाव या वतावातं उमटला नाहीं.] असा प्रकार केला आहे. ‘िहाळी-िहाळीवर, 
पानापानावर, कोडकळा गात आहे, भुगें गंुजत आहेत, फुलातंील रस डपऊन िोलत आहेत’ अशा वणवनात्मक 
गीतातं, ‘हाहाहाहाक्को, अरे क्को, होहोहोहो क्को, होऽऽ क्कोयडलया ं बोओओलेयेयेये ड्डारवड्डारव पािनपरव 
क्कोयडलया ंबो’ [‘िार िार पातनपर कोयडलया बोले, भवंरा करत गूंजगूजं, डपबत रस िोले’ हें भरैवबहार या डमश्ररागातंील डत्रतालाचें गीत. 

वताव वझेबुवाचंा. (त्यातं भरैव नाममात्रच व डचकटडवलेला आहे).] अत्याचार आहे. ‘तुझी रीत जगावगेळी, आम्हालंा पीिा 
होते ती तंू जाणीतच नाहींस’ या अथाच्या गीतातं रे ऽऽऽऽऽपीऽऽरऽनऽऽज्जा’ हा वताव आहे, [‘पीर न जाने रे 
बलमा, तेहारी अनोखी रीत’ हें मालकंस रागातंील तीनतालातंील गीत. पीर म्हणजे पीिा. अनोखी म्हणजे अनोळखी, नवी, जगरहाटीवेगळी, 
डवडचत्र. (पुकल्लगी रूप अनोखा. हल्लीं हा शब्द मराठी कथालेखनातं वाटेल तसा वापडरलेला आढळतो. ‘त्याचें अनोखी कौंशल्य’ असा प्रयोग नुकताच 

वाचनातं आला.) उदाहरण अब्दुल करीम याचंें आहे. (‘पीर डनझामुद्दीन’ हें मालकंसमधील गीत तें वेगळें).] ‘न जाने’ हा शब्द डदसतच 
नाहीं, अथवा ‘तपीऽ, तपीऽ, तपीऽ, तपीरनजा’ [वरील गीताचाच हा वताव ओंकारनाथचा आहे.] असें केलें  आहे, ‘रीत, 
पीर न जाने’ हें नाहींच. ‘हे फुलवाल्या, तुझ्या झोळींत काय वसन्ताच्या फुलाचंा लोटा आहे? त्याचें मोल 
घेऊन तो मला दे’ या अथाच्या गीतातं, ‘फुलवाले कौं, फुलवाले कौं, फुलवाले कौं’ हें झालें  आहे, [‘फुलवाले, 
कंथमें क्या? बसन्तगिुवा? मोल ले, दे रे’ हें बहार रागातंील तीनतालामधलें  गीत. वताव कृष्णराव पंडिताचंा. असाच प्रकार नारायणराव व्यास 

याचं्या तबकिींत आहे.] ‘कंथमें क्या? वसन्तगिुवा?’ हें नाहीं. असे प्रकार डकती म्हणून सागंाव?े यातं, प्रस्तुत 
लेखकानें अमुक एका गायकाचा उपहास केला असें नव्हे, उदाहरणें डदलीं ते सवव गायक थोरच आहेत, 
आडण अशा प्रकारापंासून अडलप्त राहणारा हजारातं एकादाच असेल; म्हणून हा ‘शास्त्रीय’ संगीताचा एक 
अवश्य असा प्रघातच समजला जाऊं लागला आहे. बालगंधवव याचंी थोरवी कोण नाकारील? पण,–
डवशषेतः त्याचं्या मृत्युनंतर त्याचंें जें अफाट गुणवणवन झालें  त्यातं,– ‘न र व र कृष्णा समान, हा हा, न र व 
र कृष्णा समान हा हा’ अथवा ‘कडश या त्यजंू पदाला माझ्या, काडश या त्यजंू पदाला दादा, काडश या त्यजंू 
पदाला बाबा’ या ‘तक धीऽन् तकताऽ डतरडकट धाडगनक, धाडगडगडग ताडगडगडग धाडगडगडग ताडगडगडग’ या 
प्रकारच्या नतवनाचा घोष झाला; [हीं दोन्हीं पदें बालगंधवांची, अनुक्रमें स्वयंवर व एकच प्याला या नाटकातंील. या अशा वतावास 
नाटकामध्यें खरें पहाता ंमज्जावच असला पाडहजे, पण त्याचें भान कोणाला? खुद्द बालगंधवव यानंा ही सवंय, केवळ ‘तबलजी उिम वाजवतो’ यामुळें 
लागली. मुळातं गीतें त्या वतावाचीं नाहींत. बालगंधवांच्या हयातींतच असल्या अश्लाध्य प्रकाराबद्दल त्याचं्यावर सिकून टीका झाली होती पण ती 

त्यानंीं मनावरच घेतली नाहीं, व ‘वृद्धास्ते न डवचारणीयचडरताः’ हेंडह नंतरचे गायक डवसरले.] परंतु तीसचाळीस वषें सतत अखंि 
अक्षरशः हजारों डशडक्षत–अडशडक्षत अशा अठरापगि लोकानंा मनोमन पटलेल्या, मोठमोठ्या 
गायकवादकानंीं तोंिभरून स्तुडत केलेल्या, ‘चन्द्र चवडथचा,’ ‘घासं घे रे तान्ह्ा बाळा,’ ‘बघंु नको मजकिे’ 
अशा वरवर पाहता ंसाध्याभोळ्या पण संयम ठेवनू तंतोतंत डहशबेी स्वरलयतालाचं्या संगडतनें साडधलेल्या 
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अत्यंत अवघि अशा [तंतोतंत लयागं साधून, अथवपूणव हळुवार शब्दोचारानंीं व भावयुक्त स्वरालापानंीं, डवस्तार अजीबात टाळून हीं पदें 

पडरणामकारक पण सयंडमत असें गाणें, अत्यंत अवघि आहे. तें गंधवानेंच करावें!] पदाचंी आठवणडह कोणास झाली नाहीं! 
 

कधीं नव्हती एवढी लोकडप्रयता एकदम सतारीस लाभली, [सतारवादन हें पूवींपासून लोकडप्रय आहे. पुरावा आहे 
कीं पलुस्कर यानंीं ‘गायनडवद्या यवनाचं्या व वारयोडषताचं्या हीन हातातं गेलेली सोिडवली’ (?) त्या आधीं अनेक दशकें  डकत्येक घरंदाज गृहस्थडह 
आपापल्या घरीं सतार वाजडवण्याचा छंद करीत. हल्लींची सतारीची लोकडप्रयता, रडवशकंरचें गोऱ्या लोकानंीं कौतुक केलें  यामुळें एकदम वाढली. 

(नोबेल ्पाडरतोडषक डमळालें  तेव्हा ंभानुकसह–रवींद्रनाथ ठाकूर हे ‘कवीन्द्र’ झाले, त्यातंीलच हा प्रकार).] तें ठीकच झालें ; पण आलाप, 
जोि, गत हे भाग गौण आडण ‘धाडगडगडग ताडगडगडग’ या रेलगािीस सतारीचा प्रमुख बाज समजलें  जाऊं 
लागलें . 
 

जलशातं, गाण्याच्या वाटोळ्यातं म्हणजे ‘म्यूडझक् सकव ल्स्’ मध्यें, इतकें च नव्हे तर नाटकातंसुद्धा,ं 
नंदीबलैाप्रमाणें ‘धा’ वाजला कीं, मान डहसिणें, टाळ्या देणें, हें रडसकतेचें, सुसंस्कृतपणाचें, जाणकारीचें 
लक्षण झालें  आडण प्रत्येकजणच जाणकार झाला; कारण ‘धा’ चा आवाज ऐकल्याबरोबर कोणीडह टाळी 
देऊं शकतो! त्या ‘धा’ च्या क्षणातं व टाळीच्या क्षणातं जो थोिा फरक पितो तो लक्षातं घेतो कोण? 
 

थोरथोर कलावतं तबल्याच्या धा, धीन् या क्षडणक आघाताचं्या आहारीं गेले. टाळीच्या आवाजाला 
िोक्यावर चढडवलें  गेलें . ‘गाणें हातावंर आलें ’ [‘गाना हाथपर लाना’ हा परंपरागत शब्दप्रयोग आहे. भातखंिे त्याचा अथव असा 
कडरतात कीं गायकाला काहंीं गायनप्रकार जमला नाहीं तर तो तसतशा वळणानें केवळ हातवारे करून वेळ मारून नेतो, त्याला ‘गाना हाथपर 
लाना’ म्हणतात. प्रस्तुत लेखकाला गुरंूनीं साडंगतलेला अथव येथें डदला आहे. तो अथवभाव असा कीं, टाळीच्या इषाऱ्याडशवाय लयागं साभंाडळतां न 
येणें, आघातध्वनींवरच लक्ष कें डद्रत करणें व टाळींचा आवाज, धा वगैरे आवाज ऐडकल्यावर व ऐडकल्यानुसारच स्वरागंें साभंाडळतां येणें, एरव्हीं नव्हे. 

‘डसवा हाथके जो गा नही सकता, सो गाना हाथपर लाता है.’] आडण कसरत–कसब हीच कला माडनली गेली. स्वरभाग 
आडण तालभाग सुटे करण्यातं येऊं लागले; ‘आलातचक्र’ ही कल्पना हटली. लयकल्पनाच डवकृत झाली! 
 

ही टीका मुद्दाम परखि आडण दीघं केली; कारण पुस्तकाच्या हेतंूपैकीं एक महत्त्वाचा भाग तीमुळें 
स्पष्ट होतो; स्वरागं–तालागं हे एकाच लयमानाचे अडवभाज्य घटक आहेत व राडहले पाडहजेत. 
 

या टीकेचें या डठकाणी प्रयोजन असें कीं, टाळीच्या डक्रयेनें तालागंसाधन कडरतानंा ‘गाणें हातावंर’ 
आणू ंनये हा मुद्दा सतत नजरेसमोर आणावा. 
 

टाळीकालाचे म्हणजे लघुचे भाग करण्यासाठीं ‘एका’ टाळीचा संपूणव काल डनडितपणें कोणता 
याची स्पष्ट कल्पना असणें अत्यंत अगत्याचें आहे. यासाठीं घड्याळाच्या लंबकाचें उदाहरण घेऊं. लंबकाचा 
संपूणव असा ‘एक’ झोंका, म्हणजे माग–ेपुढें अशा हालचालीचा एक संपूणव समुच्चय, म्हणजे नक्की कोणता? 
मोजण्यास सुरुवात कोणत्याडह स्ट्स्थडत–अवस्थेपासून कडरता ं येईल; समजा, मध्यस्थानातूंन पुढें जाऊं 
शकेल तेवढा िावीकिे गेला आहे आडण त्यापुढें जाणार नाहीं, परतच डफरंू शकेल पण अजून परत डफरला 
नाहीं, अशा अवस्थेंत लंबक असताना ंमापन सुरंू केलें . लगेच लंबक मागें उजवीकिे डफरेल व मध्यस्थानीं 
पोहोंचेल (¼ झोंका), तेथून पुढें उजवीकिेच जाईल (½ झोंका), ताबितोब िावीकिे परत डफरेल व 
मध्यस्थानीं येईल (¾ झोंका), आडण तसाच िावीकिे जाऊन शेंवटच्या मयादेस पोहोंचेल; पुढें िावीकिे 
जाऊं शकणार नाहीं. आता ंझोंका पूणव कोठें व केव्हा ंझाला? असा िावीकिे पोहोंचलेला; लंबक उजवीकिे 
परत डफरेल त्या क्षणीं, कीं िावीकिे पुढें जाण्याचा थाबंले त्या क्षणीं? —ज्याअथीं मापनाची सुरुवात, 
‘िावीकिे गेला व आता ंपुढें जाऊं शकणार नाहीं’ अशा अवस्थेंत लंबक असतानंा केली, त्याअथीं हुबेहुब 
तशीच अवस्था पुन्हा ंयेईल तेव्हाचं एक झोंका पुरा झाला असें म्हणणें व त्या क्षणालाच पडहला झोंका संपला 
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असें माडनणें भाग आहे, कारण लंबक परत डफरण्याची अवस्था व तो क्षण हा पुढच्या (दुसऱ्या) झोंक्यातंच 
गडणला जाणार. पडहल्या झोंक्याच्या शेंवटची अवस्था हीच व्यवहारानें दुसऱ्या झोंक्याच्या सुरुवातीची 
अवस्था होते, व पडहल्याचा शेंवटचा क्षण तोच व्यवहारानें दुसऱ्याच्या सुरुवातीचा क्षण होतो. 
 

आता,ं असे झोंके ‘एक, दोन’ अशा क्रमाकंानंीं जर मोडजणें असेल, तर ‘एक्; दोन्’ असे तुटक शब्द 
उच्चाडरल्यास हा सुरुवात–समास्ट्प्तचा काटेंकोरपणा राहणार नाहीं हें उघि आहे. तेथें लंबकाच्या 
गत्यनुसार आपला आवाजडह लाबंवनू ‘एऽऽ क्दोऽऽन्तीन् , असेंच म्हणावें लागेल, ‘ए’ च्या सुरुवातीच्या 
क्षणास पडहल्या झोंक्याची सुरुवात, ‘क्दो’ मध्यें पडहल्याचा शेंवट व दुसऱ्याची सुरुवात; ककबहुना असेंडह 
म्हणता ंयेईल कीं, ‘क्दो’ मधील ‘क्’ ला पडहल्याची अखेरी व ‘दो’ ला दुसऱ्याची सुरुवात, त्याचप्रमाणें ‘न्ती’ 
मध्यें ‘न्’ ला दुसऱ्या झोंक्याची अखेरी व ‘ती’ ला डतसऱ्याची सुरुवात, इत्याडद. ‘एक्’ चा क् आडण ‘दोन्’ चा 
‘द्’ यामंध्यें थाबंावयाचें नाहीं. 
 

हाच न्याय टाळीच्या डक्रयेलाडह लागू ंआहे. 
 

टाळीचा आवाज डनघताकं्षणीं हात जुळलेले असतात ते तसे जुळलेलेच ककडचत्काल राहंू देण्याची 
साहडजक प्रवृडि असते; ती प्रथम टाळली पाडहजे. टाळी वाजली कीं तत्क्षणींच हात दूर झाले पाडहजेत. 
त्याचप्रमाणें दूर जात जात हात इष्ट मयादेपयंत पोंहोंचले कीं तेयें डबलकूल न थाबंता ं ते तत्क्षणींच जवळ 
येऊं लागले पाडहजेत. 
 

हात स्पशव करंू लागले, पण टाळीचा आवाज अजून डनघाला नाही, येथपयंत हा एक सूक्ष्मतम 
कालभाग; त्यानंतर लगेच आवाज डनघतो त्याक्षणींच ‘ए’ म्हणण्यास सुरुवात करावी व तीबरोबरच हात दूर 
नेऊं लागावें. एकारडह लाबंवावा. हात इष्ट तेवढे दूर झाल्याबरोबरच लगेच ‘क्षणाधांत’ ते जवळ आणू ं
लागावें, ‘ए’ हा उच्चार चालंूच ठेवावा. हात टोंकाचं्या मयादेपयंत दूर गेले असल्याचा क्षण तो अधा 
टाळीकाल पुरा झाल्याचा क्षण. त्याचक्षणीं पुढील अधा टाळीकाल सुरंू होईल, तो हात जवळ येऊन 
एकमेकासं स्पशव करीपयंतच आहे. तेथपयंत एकार चालंूच ठेवावा. लगेच टाळीचा आवाज डनघेल त्या क्षणीं 
‘क्दो’ हा उच्चार करावा. तेथें पडहली टाळी संपून दुसरी सुरंू होते. हाताचंी गडत संथ, अखंि व समप्रमाण 
असली पाडहजे. 
 

डकत्येकजण केवळ डनयडमत गडतनें टाळी देतात व प्रत्येक टाळीच्या आवाजाबरोबर एक्, दोन्, असे 
शब्द तुटकपणें म्हणतात. हें चूक नव्हे, [उिम उिम तालज्ञ टाळी कशी देतात तें पहावें. एकतर त्याचें हात डचकटलेले राहतच 
नाहींत, टाळी वाजली कीं ताड्कन दूर होतात. अथवा कसेडह राहतात व योग्य त्या क्षणीं टाळी पिते. या दुसऱ्या प्रकारातं, अमुक इतका मात्राभाग 
अगदीं डहशबेानें व्यतीत होतो. अशा लोकाचें कालाचे आिाखे मनातं रुजलेले असतात. श्वासोच्छ्वासासारखीच त्याचंी ही डक्रया सहज होते. पण 

ज्याचंा अभ्यास अनुभव तेवढा नाहीं त्यानंीं या रीतीचें अनुकरण न केलेलेंच बरें.] पण साधकावस्थेला पर्थयकारक नाहीं. कारण 
त्यातं धोका असा कीं ‘एक’ हा केव्हा ंसंपला हें कळणें कडठण पितें; ककबहुना हा मुद्दाच डकत्येकानंा डवडचत्र 
वाटतो, आडण त्यामुळें  ‘एका’चे अंशभाग पािणें जि जातें. पण वर साडंगतलेल्या डक्रयेप्रमाणें समजूत पटली 
तर एका टाळीकालाचें डनडित माप कळेल, आडण जेवढे अंशभाग करणें असेल तेवढे ‘एक’च्या एकारास, 
‘दोन’च्या ओकारास, वगैरे ‘डहसके’ (आंदोलनें) देऊन ते ते भाग करणें अभ्याडसता ंयेईल. 
 

टाळीच्या डक्रयेचें खुलासेवार वणवन वर केलें , त्यातं अधा टाळीकाल स्पष्ट झाला. पाव टाळीकाल 
कोणता, तर ‘हात जुळलेले’ आडण ‘हात पूणवपणें दूर’ या दोन स्ट्स्थडत–अवस्थामंधील तंतोतंत मध्यभागीं 
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हात पोहोंचलेले असतील तेवढा. पण हें डबनचकू साधणें अशक्यप्राय आहे. अशा अिचणींतून 
डनभावण्यासाठीं एक टाळीकाळ सशब्द व दुसरा टाळीकल डनःशब्द असा ठेवनू त्या दोहोंस डमळून एक लघु 
म्हणतात. त्यातंील प्रत्येक टाळीकालाचा अधवभाग कळतो, तो लघुचा पाव डहस्सा झाला. (पूवीच्या 
पडरभाषेनुसार हा डचत्रमागव झाला, व धु्रवमागव प्रत्यक्ष व्यवहारातं का ंनसे तेंडह येथें स्पष्ट झालें). या प्रकारातं 
टाळी जरा जलद, म्हणजे व्याख्यात लघुकालाच्या अधा प्रमाणाची, ठेवावी लागते आडण जो खरोखर अधा 
त्यालाच पाव म्हटलें  जातें. टाळीडक्रया डनःशब्द करावयाची तर हात दूर फें कतात. हीच पूवींची के्षप, डवके्षप 
ककवा प्रके्षप कला. हेंडह अपुरें पितें तेव्हा ंउताण्या हातावर बोटें टेंकणें, अथवा बोटाचंीं पेरीं मोजणें, इत्याडद 
डक्रया आपल्याकिे केल्या जातात. त्याऐंवजीं प्राचीन अथवा हल्लींची दाडक्षणात्य ‘कला’ डक्रयाचंी पद्धत 
अडधक श्रेयस्कर हा डवचार पूवी व्यक्त केला आहेच. 

 
म्हणजे मागव आडण कला हे दोन्ही तालप्राण आजडह काहंीं प्रमाणातं अस्ट्स्तत्वातं व व्यवहारातं 

आहेतच, फक्त त्याचंा वताव बदलला, असें म्हणता ंयेईल. 
 

आपणासं मानवले ती कोणतीडह कला, म्हणजे हाताचंी डनयडमत प्रमाणबद्ध हालचाल, करून 
लघुचे अंशभाग कसे कराव ेयाचें डदग्दशवन झालें . त्यानुसार १/१६ पासूनच्या लयागंाचंा अभ्यास तालागंानें 
आता ं कडरता ं येईल. त्या अभ्यासाची वाट पूवींच्या भागातं तपशीलवार दाखडवली आहे तीच आता ं
अनुसरावयाची; फक्त स्वरनाद व अक्षरोच्चार याऐंवजीं सशब्द–डनःशब्द हस्तडक्रया वापरावयाची आहे. 
म्हणून तोच भाग पुन्हा ंवगेळ्या भाषेंत डलडहण्याची आवश्यकता वाटत नाहीं. 
 

तरीडह, या हस्तडक्रया समान मापाच्या व्हाव्या यासाठीं डनदान सुरुवातीला तरी, 
एऽऽऽक्दोऽऽऽन्तीऽऽऽचा ऽऽऽऽर् इत्याडद उच्चार कराव ेलागतात व त्याचंा आधार पुढेंडह उपयुक्त होतो. 
अतएव, केवळ स्वरागंानें लयाभ्यास करण्याला मयादा आहेत. त्याप्रमाणें केवळ तालागंानें लयाभ्यास 
करण्यालाडह मयादा आहेत. एकाचें दुसऱ्यावाचंून अितें असें नाहीं हें खरें, पण केवळ पडरणतावस्थेंत. 
जोंपयंत स्वरतालाचंा राईराईएवढा भाग करतलामलकवत् झाला नाहीं तोंपयंत स्वरतालाचं्या अंगाचंा 
अभ्यास एकत्रच करावा लागतो. 
 

वणोच्चार आडण आघातक्षण याचंा समावशे करून स्वरागं–तालागं ही जोिी सहजसाध्य रीतीनें 
वापडरता ंयेण्याकिे तालवाद्याचा उपयोग अतोनात होतो. तालवाद्याचा डवचार आपणासं करावयाचा आहे. 
पण त्याची पूववतयारी म्हणून आणखी काहंीं कल्पनाकंिे आधीं लक्ष द्यावयास हवें. ग्रह, आवतवन, खंि आडण 
जाडत, या त्या कल्पना होत. यापंकैीं ग्रह आडण जाडत हे दोन तर तालाच्या दहा प्राणापंैकींच आहेत; आडण 
खंि आडण आवतवन ह्ा कल्पना अनुक्रमें जाडत व तालोच्चार (ठेका) याचं्या स्पष्टीकरणासाठीं उपकारक 
आहेत. 
 

प्रथम आपण ग्रह आडण आवतवन पाहंू, नंतर खंि व जाडत. त्यानंतर वगेवगेळ्या ठेक्याचंा डवचार 
करणें सोंपें होईल. 
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८. ग्रह 
 

टाळी वाजताकं्षणींच ‘एक’ चा ‘एक’ म्हणण्यास सुरुवात करावी असें तालागंाभ्यास दाखडवतानंा ं
साडंगतलें ; पण लंबकाच्या ंउदाहरणातं, झोंका मोजण्यासाठी कोणत्याडह अवस्थेपासून सुरुवात कडरता ं
येईल, पुन्हा ंतीच अवस्था प्राप्त होणें हा झोंका पुरा झाल्याचा पिताळा, असें म्हटलें , व जी गत लंबकाची 
तीच टाळीची असेंडह सुचडवलें . तेव्हा ंहें उघिच आहे कीं टाळीकालडह मोजण्यास टाळीडक्रयेच्या कोणत्याडह 
अवस्थेपासून सुरुवात कडरता ं येईल. उदाहरणाथव, हात पूणव दूर असून जवळ येऊं लागले आहेत अशा 
क्षणींडह ‘एक’च्या ‘ए’ची सुरुवात कडरता ं येईल, ‘टाळी’च्या क्षणीं अधा झोंका पुरा झालेला असेल. येथें 
एऽऽऽक्दोऽऽऽन्ती ऽऽऽन्चार् हे उच्चार आडण टाळीचे आवाज याचंी संगत पुढीलप्रमाणें दाखडवता ंयेईल. 
 

 
 

ककवा 
 

 
 

(टाळीच्या आघाताचे क्षण फुलीनें दाखडवले आहेत व त्याचें क्रमाकं डलडहले आहेत, आडण आिव्या 
बाणडचह्नामंध्यें एकेका अक्षराचा उच्चारकाल दाखडवला आहे. आिव्या रेघेचा अथव असा कीं तेथें नाद नाहीं). 
 

वरीलपैकीं पडहल्या प्रकारातं प्रथम ‘ए’ हा उच्चार झाला व तो अध्यावर आल्यानंतर टाळीचा आघात 
पिला; दुसऱ्यातं, प्रथम टाळीचा आघात झाला व टाळीची डक्रया अधी झाल्याक्षणीं ‘ए’ हा उच्चार सुरंू 
झाला. अथात् दोन्ही प्रकारातं शेंवटचा, ‘चार्’ या शब्दाचा, उच्चार अधवभागानें मागें अथवा पुढें झाला. 
 

असा हा टाळीचा व वणोच्चाराचा फरक, अधवभागाचाच असावा असें नाहीं, केवढाडह पण डवडशष्ट 
असा असू ंशकेल. तात्पयव, टाळी व वणोच्चार हे एकमेकाचंी साथ कडरतात, एकमेकाचंें ‘ग्रहण’ कडरतात, तें 
तीन प्रकारानंीं करंू शकतील : 
 

आधीं तालाघात, मग वणोच्चार; 
आधीं वणोच्चार, मग तालाघात; 
व वणोच्चार आडण तालाघात एकाच क्षणी. 
या “ग्रहण” करण्याच्या डक्रयेचें नावं ‘ग्रह’. 

 
यातं, वगीकरणाची हौस भागली एवढेंच; डवशषे तें काय साडधलें? असें वाटेल; परंतु तो डवपयवय 

गीतामंधील उदाहरणें पाडहल्यास दूर होईल. 
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भजनी मंिळी “ग्यानबा तुकाराम” असें ठेक्यातं म्हणतात त्याकिे लक्ष द्यावें. त्याचें आघात (व 
त्यानुंसार पायाचंी हालचाल) अशी असते : 
 

 
 
आडण मध्येंच हें रूप पालटून असें होतें : 
 

 
 

या बदलामुळें  वैडचत्र्य साधतें, तोच तो पणा नाहींसा होतो, हें तर खरेंच; पण भजनगीताचा 
“िौल”च बदलल्यासारखा वाटतो. 
 

“सतेज काळे, टपोर िोळे; डदसावयाला गरीब भोळे” हें गझ्ल 

 
 
असें समप्रमाण–िौलानें म्हणता ंयेतें, व “ग्रह बदलून” 
 

 
 
असें कडरता ं येतें, त्यानुसार िौलडह बदलतो आडण त्या िौलानें म्हणतानंा वगेळा अथवभाय व्यक्त कडरता ं
येतो. 
 

 
 

या ग्रहभेदानुसार अथवभावातंडह फरक होतो; [‘सतेज काळे टपोर िोळे’ आडण ‘तुजवीण सखे मज कोण नसे’ ही दोन्हीं 
गझ्लें  माधव ज्यूडलयनकृत आहेत. येथें दाखडवलेले ग्रहभेद आझमबाईंच्या तबकड्यातं आढळतील, ते तालाच्या रूढ परंपरेला धरूनच केले होते.] 
तुजवीण याच्या तु वर भार देणें व वी वर भार देणें यानुंसार अथवभेद होतो. एकातं डवडशष्ट व्यस्ट्क्तला प्राधान्य 
येतें व दुसऱ्यातं त्या व्यस्ट्क्तचा अभाव या कल्पनेला प्राधान्य येतें.  यातं अभावाचा व  यातं 
स्वतःच्या एकटेपणाचा भाव आहे. 
 

साध्या गद्यातंडह हा “ग्रहभेदे अथवभेदः” दाखडवता ंयेईल. “आता ंबोला” हें साधें वाक्य पहा. 
 

 (‘आ’ वर भार. वाद घातल्याचा भास होऊं शकेल), 
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 (‘बो’ वर भार. यातं स्वराचं्या चढउतारानुंसार नानाभाव डनमाण कडरता ंयेतील; ‘टाका 
बोलून एकदाचें काय तें’ अशा वैतागापासून ते ‘बोला हो’ अशा डवनवणीपयंत.) 
 

× आता ंबोला. (यातं कजकली, डनरुिर केलें  असा भाव डनमाण कडरता ंयेईल. टाळी आधीं व नंतर 
‘आता’ं) 
 

 
 

यातंील ग्रहाच्या फरकानुसार अथवभाव वगेवगेळे होतात हें प्रडसद्धच आहे. [हा ज्ञानेश्वराचंा अभगं 
बालगंधवांच्या वतावानें डलहून दाखडवला आहे. असे लयभेद व लयागंभेद करणें हें गंधवांचें वैडशष्ट्य असून डशवाय लयप्रमाण (माते्रचें सेकंदामध्यें 
माप) ते असें काहंीं डनविीत कीं त्याहून ककडचत् सथं अथवा ककडचत् जलद लयडह ठीक वाटत नसे.] 
 

अथवभावानुसार स्वरनादाचंा वतावडह वगेवगेळा होतो हें ‘आता ंबोला’ या गद्य वाक्यातंडह डदसतें; 
गीतातंील मनोरंजक उदाहरण पुढीलप्रमाणें देता ंयेईल. 
 

‘वद, जाउं कुणाला शरण?’ हें सुप्रडसद्ध गीत, बालगंधवव व डहराबाई या दोघानंीं तबकिीच्या रूपातं 
ध्वडनमुडद्रत केलें  आहे. 
 

 
 
यातं रवरनादातंडह ककडचत् भेद आहे व त्यानुसारडह भावदशवन डभन्न डदसतें. [बालगंधवांचा लय तुलनेनें दु्रत आहे; ‘वद 
जाऊं कुणाला’ यातं एकच, तार षड्ज हा, स्वरनाद आहे, पडहला मोठा स्वरालंकार (झमझमा) ‘शरण’ च्या ‘ण’ नंतर दीघव ‘ककडचत्  आ’–कारयुक्त 
आहे. डहराबाईंचा लय जरा सथं आहे;’  असें समान लयागंाचें आहे, जाऽऽउं असा दीघव तारषड्जावर उच्चार आहे; त्यातंच हळंूच 
तारकोमल ऋषभाचा ‘कुणाला’च्या कु ला स्पशव आहे, कु ऱ्हस्व आहे, ककडचत् कंप देऊन ‘णाऽलाऽऽऽ’ असा दीघव उच्चार आहे. ‘वद’ नंतर अष्टमाशं 
मात्रा डवराम, आडण नंतरचा ‘जा’ चा उच्चार आघातामुळें वेगळा उठून डदसतो. ‘शरण’चा णऽऽ, कोमल धैवतावरून छोटीशीच मींि घेऊन तीव्र 
डनषादावर स्ट्स्थर होतो व त्यातं वैतागयुक्त प्रश्न–भावना व्यक्तडवली जाते. या सवव प्रकाराचंीं स्वरागंतालागंें, आघातवणांचीं स्थानें, सूक्ष्मतेनें 
अभ्याडसण्यायोग्य आहेत! याहून अक्षरशः हजारों वेगवगेळीं लयागंें केवळ या छोट्या तुकड्यातं मास्तर कृष्णा दाखडवतात, ती आपल्यापरीनें चागंलीं 
आहेत, तरी त्यातं गीताच्या अथवभावाचा डवसरच पितो. ‘वद जाउं’, ‘सत्य वदे’ अशीं गीतें डहराबाईंसच अडधक साधलीं असें म्हणावेंसें वाटतें. 
टाळी–तबला याचं्या सहाय्याडशवाय केवळ स्वर आडण उच्चारबल यानंींडह ग्रह व्यक्तडवला जातो हें या उदाहरणातं डदसतें. आघाताचंी जागा उच्चार 
घेतो. शवेटच्या पडरच्छेदातील डनळ्या रंगातील  पहावी.] 
 
तसाच प्रकार ‘सत्य वदे वचनाला, नाथा’ यातंडह आहे. 
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तात्पयव, ग्रह हा अथवभेदाचा, भावभेदाचा एक घटक. त्याच प्रमाणें स्वरागंभेद, दु्रताडद लयभेद, हेडह 
पडरणामकारक होतात. 
 

तेव्हा ंग्रहकल्पना ही केवळ ‘तालाच्या झटापटी’शीं संबंडधत आहे असें नाहीं; ती लयतालडवचाराचा 
एक प्राणभतू भाग आहे. 
 

ग्रहाचे मुख्य प्रकार दोन : सम आडण डवषम. तालाघात व वणोच्चार जेव्हा ंएकसाथ होतात तेव्हा ं
समग्रह होतो आडण ते वगेवगेळ्या क्षणीं असतात तेव्हा ंडवषमग्रह माडनतात. डवषमग्रहाचे प्रकार दोन, अतीत 
म्हणजे पूवीं होऊन गेलेला, आडण अनागत म्हणजे पुढें येणार असणारा, सध्या ंन आलेला. हें होऊन जाणें–
येणें तालाघाताचें. आधीं तालाघात व मग वणोच्चार असेल तेथें तालाघात वणवसापेक्ष होऊन गेलेला, म्हणून 
ग्रह अतीत. वणोच्चार झाला पण तालाघात अजून झाला नाहीं, व्हावयाचा आहे, अशा प्रकारास अनागत ग्रह 
म्हणतात. हें वणवसापेक्ष आहे. 
 

समपाडण, अवपाडण, पडरपाडण व उपडरपाडण हे प्राचीन शब्द. ताल, डवताल, अनुताल व प्रडतताल 
अशीडह पडरभाषा जुन्या काळीं होती. समग्रह तोच समपाडण अथवा ताल, अतीतग्रह तो अवपाडण अथवा 
डवताल, अनागतग्रह तो पडरपाडण अथवा अनुताल. चौथा शब्द उपडरपाडण अथवा प्रडतताल; त्याचें उदाहरण 
पहा. 
 

 
 

यातं वणोच्चाराचं्या मध्येंच आघात येतो. [परशुरामकृत लावणी. वताव सुदंराबाईंचा. कोठें डकती डवराम घ्यावा व त्यानंतर 
कसा उठाव करावा ही त्याचंी हातोटी अनुपम होती.] 
 
आता ंमुद्दा असा येतो कीं, ग्रह सम असो अथवा डवषम; टाळी ‘एक’ ही केव्हा ंकोठें मानावयाची? अनागतग्रह 
(ककवा पडरपाडण अथवा अनुताल) असेल तेव्हा ंव तेथें आधीं उच्चार मग आघात हें ठीक; पण ‘आधीं–नंतर’ 
याचा डनकष कोणता? याच प्रश्नाचें भाषान्तर असें कीं टाळीडक्रयेच्या परंपरेस काहंीं डनडित अशी सुरुवात व 
शेंवट याचंी बंधनें आहेत कीं नाहींत? कीं जेवढे अंक म्हणाव ेतेवढ्या टाळ्या? या प्रश्नाचंा डवचार ‘आवतवन’ 
या कल्पनेनें होतो. [या डवषयामध्यें एक मुद्दा पुन्हां उजळावयास  हवा. ग्रहासाठीं टाळीच वाजडवणें अवश्य आहे असें नाहीं. टाळी ही फक्त 
एक डक्रया आहे. तालडक्रयेंत कला या डनःशब्द डक्रयाडह असतात, त्या ग्रहव्याख्येंत येत नाहींत असें ‘टाळी’ कल्पनेनें ठरडवलें  गेलें . परंतु हाताची 
डक्रया ही केवळ कालडनयमनासाठीं. तालाचे प्रडतडनडध म्हणजे नाना वणोच्चार, टाळीचे प्रडतडनडध म्हणजे नाना आघाती-जोरदार–‘भरे’–उच्चार. 
त्याचंाडह उपयोग ग्रहकल्पनेमध्यें होतो? आडण जेथें हस्तडक्रया नाहीं, तालवाद्य नाहीं, तेथें केवळ या उच्चारानेंच ग्रहभेद डदसतो. 

 हें म्हणून पहावें. स्वरागं–तालागं हें एकाच वस्तुचें िावेंउजवें आहे याचा हा एक पुरावा. 
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तात्पयव असें कीं, ‘ताल’ म्हणजे हाताची डक्रया–डवशषेेंकरून सशब्द डक्रया–हा मूळचा अथव खरा; प्राचीन गं्रथापंासून तों आजतागायत 
तालाचा डवचार हा त्या अथाला धरून व त्या अथापुरताच मयाडदत आहे आडण स्वरडवचार आडण तालडवचार हे अलग-अलग ठेडवणें हेंडह प्राचीन 
काळापासून चालत आलेलें  आहे हेंडह खरें; परंतु सगंीतातंील गायनवादनाच्या डसद्धातंानंां शास्त्रीय भडूमकेवर आणावयाचें तर स्वरागंामधील अंगभतू 
कालप्रमाणें अडतमहत्त्वाचीं असल्यामुळें त्यानंा ं प्राधान्य डदलेंच पाडहजे–स्वरागंडवचार प्रधान झालाच पाडहजे; आडण त्याचें कालडनयमन 
करण्यासाठींच जर हस्तडक्रयेची योजना आहे तर ‘ताल’ कल्पनेचें, ताल शब्दाचें डवस्तृतीकरण केलेंच पाडहजे. दोन्ही हातानंीं थोटा असलेला 
मनुष्यडह तालबद्ध गायन करंू शकतो, तर तें वणोच्चार व स्वरप्रमाणें याचं्या आधारानेंच शक्य होत असणार; ‘टाळी’ ची जागा डवडशष्ट वणोच्चार 
घेणार, हें स्पष्ट आहे; टाळी ही गौण आहे. अचूक कालप्रमाणबद्धता साडधली म्हणजे लयतालडह साडधले. टाळी अथवा डनःशब्द हस्तडक्रया हें साध्य 
नव्हेच परंतु खरें पाहता ंसाधनडह नव्हे, तर मात्राकाल व लघुकाल हें साधन आहे आडण त्या साधनाचें एक सोंपें उपकरण म्हणजे हस्तडक्रया. 
 

अंगखंियुक्त जाडतगडतनें डसद्ध होणारें एक आवतवनरूप, ही ‘ताला’ ची सगंीतातंील व्याख्या पुढें चर्मचली जाणार आहे. डतच्यामध्येंडह हेंच 
व्यक्त होतें कीं हस्तडक्रया हें केवळ एक उपकरण आहे, साधन नव्हे व साध्य तर नव्हेच. 
 

‘तालवादन’ ज्याला म्हणतात त्यातं वाद्य हें उपकरण असतें आडण जरी तें उपकरण हाताच्या डक्रयानंीं वाजवावयाचें असतें तरी तेथेंडह 
‘वाजवावयाचें’ या शब्दासच महत्त्व आहे. तें ‘वाजवावयाचें’. बिवावयाचें नाहीं. तेथें वणव प्रमुख असतात, ते ते वणोच्चार–नाद उमटवनू आवतवनें 
डनमाण करावयाचीं असतात. येथेंडह टाळीची जागा वाद्यावाटें डनघणाऱ्या ‘बोला’ंनीं म्हणजे वणांनींच घेतलेली आहे, टाळी ही गौणच आहे. (याचा 
सडवस्तर डवचार ‘तालव्यवहार’ व ‘ठेके’ या भागातं पुढें येईल). कालप्रमाणडसडद्ध आडण कालप्रमाणभेद हेंच मुख्य साध्य. 
 

म्हणून कसेंडह पाडहलें  तरी, ‘टाळी’ ककवा दुसरी हस्तडक्रया एवढ्याच आकंुडचत कल्पनेचा आधार घेऊन तालशास्त्र डसद्ध होणार नाहीं, 
आडण स्वरागं–तालागं असे डवषय अगदीं अलग ठेवनू सगंीतशास्त्र होणार नाहीं. डक्रयानुभव, श्रवण आडण डवचार यावंर आधाडरलेला लेखकाचा हा 
पक्का डनिय आहे, आडण ज्या ज्या जुन्या थोर डवद्वान् कलाकाराजंवळ त्यानें हा डवषय काडढला त्यानंीं त्यानंीं त्याला दुजोराच डदला इतकें च नव्हे तर 
‘यातं तुम्हीं नवें काय सागंता?ं तो तर सगंीताचा प्रथमडवचारच आहे!’ अशा अथाचे उद्गार काडढले.] 

 
म्हणून आता ंआवतवनडवचार पाहंू. 
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९. आितणन. ‘सम’म्हिजे काय? 
 

मात्राचें गट, टाळीनें होणारे कालखंि, हे आपण कडरतों, ते ‘स्वयंभ’ू, देवानें डदलेले, सत्यरूप 
मानण्याला काहंीं आधार नाहीं. हें लक्षातं घ्यावें. 
 

एक, दोन.. अशा टाळ्या डकतीडह देता ं येतील, धा, धीन्.. असे तुटक आवाज असंख्य काडढता ं
येतील. ‘आसीदशषेनरपडतडशरस्समभ्यर्मचतशासनः पाकशासन इवापरितुरुदडधमालामेखलाया भवुो भता’… 
इत्याडद अनेक वणोच्चारानंीं युक्त असें अडतदीघव वाक्य उच्चाडरता ंयेईल. वणोच्चाराचें अथवा क्रमाकंाचें ‘गट’ 
मानून—लयागंें करून—कंटाळवाणेपणा थोिाबहुत कमीडह कडरता ं येईल. पण अशा प्रकारातं मन रमत 
नाहीं, कारण लयाचा पाठपुरावा कडरता ंकडरता ंडचि थकतें, त्याला डवसावंा डमळत नाहीं. 
 

दुसरें टोंक म्हणजे एकेका आघाताबरोबर राम्, राम्… असें डकतीडह दीघवकाळपयंत म्हणता ंयेईल. 
तेथें म्  हा अगदीं कमी कालमानाचा असल्यामुळें  प्रत्येक आघातानंतर थोिा डवसावंा वाटेल. रा–ं रा–ं रा–ं 
रा…ं अशी एक्–एक्–एक्–एक् या मात्राचंी अथवा लघंूची डकतीडह लाबं माडलका साडधता ं येईल; तींत 
प्रत्येक रा ंला शेंवट आहे. पण अशी माडलका फार लाबंडवली तर डतच्यातं मन प्रथम रमेल खरें, पण पढुें 
डचि केवळ ‘लीन’ होऊन जाईल, मनामध्यें डवरघळेल, त्याचे बुडद्धप्रवण व्यापार थाबंतील. ‘स्वतः’चें भान 
राखून, स्वतःच उत्पन्न केलेल्या लयाचा खेळ स्वतःच ‘दुजें होवोडन’ उपभोडगणें हा मनाचा भोगडवलास बंद 
होईल, असें अनुभवास येतें. संगीतातं डचि असें ‘लीन’ होऊन चालत नाहीं. तें ‘रमणें’ नव्हे. संगीतातं 
समीपता अवश्य असते, पण सायुज्यता त्याला अपर्थयकारक आहे; कारण सायुज्यतेपयंत पोहोंचल्यास जणू ं
काय लयाचाच लय होतो व म्हणून संगीत हें संगीत राहतच नाहीं. तें सायुज्यतेचें केवळ एक साधन होतें, 
सलोकता–सायुज्यता हें साध्य होतें. संगीतातं ‘प्रत्ययाची एकतानता’ हवी, पण त्याची केवळ ‘अथवमात्र 
डनभासता’ नको. ध्यान हवें, समाडध नको. 
 

‘संगीतानें समाडध लागली’ असें म्हणतात, ‘संगीतातं समाडध लागली’ असें नव्हे, हें लक्षातं घ्यावें. 
समाडधमध्यें संगीत संपून त्यापलीकिचा देश येतो. 
 

यातं डचि लीन का ं होतें? याची एक उपपडि अशी होईल कीं अनेकवार उजळणी झाल्यामुळें 
डचिाची डक्रया केवळ यंत्रवत्, सहज अशी बनून जाते. त्याला कायवव्यापार करण्याची गरज राहत नाहीं; 
कारण तें काम त्यानें केवळ इंडद्रयाकंिे सोपडवलेलें  असतें, तें स्वतः मोकळें  राहतें. पण तरीडह त्याच्याकिे 
दुसरा व्यापार डदला जात नाहीं. कारण दुसरा व्यापार केल्यास पडहल्याचें अवधान सुटंू शकण्याची, दुसऱ्या 
व्यापारातं गंुतून पुन्हा ंबाह्ेंडद्रयावंर देखरेख ठेडवणें जरूर पिण्याची, धास्ती असते. ‘साडक्षत्व’ हाच त्याचा 
कायवव्यापार चालंू राहतो, म्हणजे डचिाच्या वृडिला बाधं घातल्यासारखें होतें. त्यामुळें  डचिाच्या मागोमाग 
जाणाऱ्या बुडद्धलाडह आराम डमळतो व केवळ यंत्रवत् बाह्ेंडद्रयाचं्या उच्चारडक्रया–आघातडक्रया आडण त्यासं 
केवळ पाहणारें तटस्थ अंतःकरण एविेंच उरतें. 
 

म्हणून, डचिाचे व्यापार चालंू तर रहावते पण ते बुडद्धला कष्ट देणारे नसावते, आडण मध्यें मध्यें 
डवसावंाडह डमळावा, तरच मनाला या सवव खेळामुळें  डमळणारा भोग सुखदायक होतो म्हणजे मात्रामाडलका 
रंजक वाटते. तेव्हा ंमन रमण्यासाठीं मात्रामाडलकेला कोठें कोठें शेंवटडह असावा लागतो. पण एक दोन 
मात्राचंीच तोकिी माडलका जर असली तर तेवढ्याचाच पुन्हा ंपुन्हा ंप्रत्यय घ्यावा लागल्यामुळें डचिव्यापार 
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यंत्रवत् बनतो, बुडद्धचें कायवडह शून्यप्राय होतें, व डचि मनातं लीन होतें, मनाचा भोगडवलास कमी होतो–
कदाडचत् थाबंतोडह; म्हणजेच रंजकता राहत नाहीं. उलट, अडतसंख्य मात्रा जर माडलकें त असल्या तर 
त्याचंा प्रत्यय घेण्यामध्येंच डचि व्यग्र होतें, कदाडचत् चुकार डवद्यार्थयाप्रमाणें डक्षप्त–डवडक्षप्तसें भरकटंू 
लागण्याचें भय उत्पन्न होतें, त्यामुळें  बुडद्धचें कायव वाढतें–केवळ डचिप्रत्ययाचा बोध घेऊन तो मनाकिे देणें 
एवढें सोपें राहत नाहीं–आडण पडरणामीं, मनाला जो ‘भोग’ डमळणार तो सहजसुकर असा न राहता ं
कष्टसाध्य बनतो. कचतन, तकाडद डवचार, सूक्ष्मपरीक्षण, वगैरे कायांमध्यें हें चालून जातें, अपडरहायवडह 
असतें, त्यातंडह मनाला भोग डमळतोच व त्या भोगाचें सुखडह प्राप्त होतें, हें खरें; परंतु तो ‘सहजक्रीिे’ चा, 
खेळकर असा भोग नव्हे. म्हणजेच अशा प्रसंगीं मन अनुकूल अशा डक्रयेंत मग्न म्हणजे सुखी होतें, पण रमतें 
असें म्हणता ंयेत नाहीं. (गुजरातींत ‘खेळ’ या अथाचा ‘रमत’ हाच शब्द आहे). अथात् अडतसखं्य मात्राचंी 
माडलका रंजक होत नाहीं. [रंजक, रंजकता म्हणजे काय? – या प्रश्नाचें उिर समपवक असें लेखकाला गं्रथातं कोठें आढळलें  नाहीं. 
रंजकता ही बाह् पदाथांत नसते, तर ती बाह् वस्तुचा व मनाचा डचिबुडद्धद्वारा ंपरस्परसबंंध घिून येतानंा ंजी डक्रया होते त्या डक्रयेच्या काहंीं 
लक्षणावंर अवलंबून असते. त्या लक्षणाचंा भोग मन घेतें. ‘काय झालें  कीं रंजकता उत्पन्न झाली असें म्हणावें, आडण असें काय कीं जें कमी झालें  
ककवा न झालें  तर रंजकता कमी झाली अथवा नष्ट झाली असें म्हणावें’ असा प्रश्न तयार करून त्याचें एक सभंाव्य स्पष्ट स्वरूप मािंण्याचा लेखकानें 
येथें प्रयत्न केला आहे. ज्याला ‘प्रश्नाचें उिर’ म्हणतात तें शब्ददृष्ट्या ंहें नव्हे; परंतु समपवक असा प्रश्न तयार केला व तो प्रश्नच अडधकाडधक स्पष्ट, 
स्फुडटत करीत गेलें , तर बरीच बुडद्धगम्य माडहती डमळते असें डवज्ञानपद्धडतचें एक प्रमेय आहे; त्याचा अवलंब करून हें रंजकतेचें उपपादन केलें . 
त्यातंील ग्राह्ाग्राह् हें तज्ञानंीं ठरवावें. परंतु पुस्तकातं ‘रंजकता’ हा शब्द वारंवार येणार; त्याबद्दल काहंींच स्पष्टता डलडहलेली नसावी हें बरें नव्हे, 
म्हणून लेखकानें स्वतःचा डवचार मािंला आहे. या पुस्तकातं त्याचा अडधक डवस्तार अनाठायीं होईल.] 
 

पण अशी मात्रामाडलका एकदाचं डचिानें अनुभडवली तर मन डतचा मागोवा घेऊं शकत नाहीं, 
उजळणी होत नाहीं (‘पुनःप्रत्यय’ नाहीं असें म्हणण्याचा पडरपाठ आहे), व अनुभडवलेलेंच पुन्हा ं डवनायत्न 
अनुभडवण्यातं जो सहजभोग आहे तो डमळत नाहीं. म्हणून ती मात्रामाडलका प्रथमपासून अखेरपयंत पुन्हा ं
पुन्हा ंदाखडवली जाते. ‘ग्यान्बा’ हें रंजक नव्हे, ‘ग्यान्बा तुकाराम्’ हेंडह नव्हे, पण ‘ग्यान्बा तुकाराम्, 
ग्यान् बा तुकाराम्’ अशी पुनरावृडि रंजक आहे. येथें ‘ग्यान्बा तुकाराम्’ एवढी वणवमाडलका फार लहान नाहीं 
व फार दीघवडह नाहीं. व ती पुनः पुन्हा ंआलेली आहे. ‘स्मरण’ या डचिवृडिचा उपयोग होऊन ती सहज अशी 
पुन्हा ंउच्चाडरली जाते. त्या डचिवृडिला व्यापार तर डदला जातो पण तो सहज–सुकर असा आडण एकच 
एक असतो. म्हणून डतचा डनरोध तर केला जात नाहीं, पण ती एकमागी केली जाते. मुलानंा झोंप तर येऊं 
द्यावयाची नाहीं, उनािक्याडह करंू द्यावयाच्या नाहींत, व एका डठकाणीं जखिूनडह ठेवावयाचें नाहीं; तर 
त्यानंा सहज खेळता ं येईल अशा खेळातं त्यानंा गंुतवनू टाकावयाचें, असा हा प्रकार होतो. पण अशा 
खेळातंडह तोच तो पणा आला तर मुलें  कंटाळतील, यासाठीं अधेंमधें थोिें वैडचत्र्य–वैडवध्य असणें अडधक 
बरें. असा प्रकार ‘ग्यान्बा तुकाराम्’ मध्यें फक्त ग्रह बदलूनच होऊं शकेल. पण  या पदातं 
पुनरावृडि कडरतानंा लयागंें बदललीं जातात,  असें होतें, त्यामध्यें अंतगवत असें कालप्रमाणवैडवध्य 
डनमाण होतें. 
 

येथें काय होतें? मात्रा नावंाचा एकेक लहान कालभाग घेऊन त्याचे अंगभेद करून आडण 
लघुगुरुप्लृत आडद तऱ्हेतऱ्हेच्या अंगाचंी जोिणी तऱ्हेतऱ्हेनें करून साधारण सोईस्कर लाबंीचा असा 
लयबद्ध व रंजक असा कालखंि डनमाण केला जातो. जणू ंकाय या कालखंिास, त्याच्या घटकासंह, 
स्वतंत्र अस्ट्स्तत्व आहे असें मानून, स्मृडतच्या आधारें तो पुनःपनु्हा ं मनासमोर आडणला जातो. ‘स्वतंत्र 
अस्ट्स्तत्व’ म्हणण्यापेक्षा ं ‘पुनरावृडिचा धमव’ म्हटलेलेंच योग्य ठरेल, कारण काल ही वस्तु पुनरावृि होत 
नाहीं असें माडनलें  आहे; तरीडह वणोच्चारयुक्त कालडवभाजन ही डक्रया पुनरावृि झालेली आहे. येथें 
आवृडिची कल्पना आहे आडण तीवरून ‘आवतवन’ ही कल्पना स्पष्ट होते. आवतवन म्हणजे लघुगुरु आडद 
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अंगानंीं डमडश्रत असा लयबद्ध कालखंि, कीं ज्याला ‘समास्ट्प्त’ कस्ट्ल्पलेली असल्यामुळें, तोच तो पुनःपुन्हा ं
समोर ठेडवला जातो. 
 

‘रघुपडत राघव राजाराम’ हें आवतवन हल्लींच्या प्रघातानुसार सोळा मात्राचंें, अथवा कोणाच्या 
मतानुसार आठ मात्राचंें, माडनलें  आहे. 
 

 
 

‘पतीतपावन सीताराम्’ यातं १६ अथवा ८ मात्रा, तशाच अंगप्रकारानंीं पुनरावृि होतात; ककडचत 
फरक–जसें एका लघूचे दोन दु्रत इत्याडद केले जातात. 
 

पण ‘रघुपडत राघव राजाराम्, पतीतपावन सीताराम्’ एवढें सवव डमळून एक आवतवन माडनल्यास तें 
‘सुंदरमाधव मेघश्याम्, जानडकजीवन रामनाम्’ यातं पुनरावृि होतें. 
 

मूळ आवतवन डकती मोठें ठेवावें हें, मूळ लघुगुरुडमश्रण कशा प्रकारचे व डकती लाबंीचें आहे यावरून 
ठरतें, हें झालेंच, पण अनेकदा ंतें अथानुसारडह ठरतें. उदाहरणाथव, । र । घु । प । डत । अथवा । रघु । पडत । 
असें ४ ककवा २ मात्राचंेंडह आवतवन कस्ट्ल्पता ंयेईल व तें । रा । ऽ । घ । व । अथवा । राऽ । घव । यातं पुनरावृि 
झालें  असें माडनता ंयेईल. पण त्यातं अथव पुरा होत नसल्यामुळें तें ठीक समजलें  जात नाहीं. । र । घु । प । डत 
।, । दे । ऽ । म । डत । अथवा । रघु । पडत ।, । देऽ । मडत । यातं एकादे वळेीं तसें खपेल, पण तेथें छोटेपणामुळें  
रंजकता कमी भासेल; तेवढ्या आखूंि आवतवनातं गाभंीयापेक्षा ंएक प्रकारचा िोल म्हणजे झोंका डनमाण 
होणेंच साहडजक आहे. 
 

जेव्हा ंअथवपूणव शब्द नसतील तेव्हा,ं उदाहरणाथव वाद्यवादनातं, ‘अथानुसार आवतवनाची लाबंी’ हा 
मुद्दा अथात् च उपस्ट्स्थत होत नाहीं. तेथें कमीअडधक दीघवता हा एकच मुद्दा डशल्लक राहतो. स्वरयोजना हा 
एक मुद्दा आहे खरा, परंतु (आवतवनाच्या) लाबंीपेक्षा ंतो गौण असतो, [येथील अडभप्राय, स्वरनादाचंा स्थूलक्रम (आरोह–
अवरोह–वक्रता–वज्यवत्व इत्याडद) आवतवन ठरण्याच्या कामीं येतो ककवा काय, या सबंंधाचा आहे. उदाहरणाथव, ‘मरापधामपधाऽ’ हे दुगानामक 
रागाचे स्वर, एकेका स्वरनादास एकेक मात्रा अशी घेऊन, गाइले–वाजडवले, तर तेवढ्या माडलकेला पुनरावृडिचा धमव माडनता ंयेईल काय; त्याच 
नादाचंें ‘मरापधा’ एवढेंच रूप आवृि केलें  तर काय होतें, इत्याडद डवचारडह कडरता ं येतो व तोडह फारच उपयुक्त आहे. परंतु त्याचा परामषव 
‘स्वररागडवचार’ या योडजलेल्या पुस्तकामध्येंच व्यवस्ट्स्थतपणें घेणें शक्य होईल; येथें तें शक्य नाहीं. येथील मुद्दा असा कीं वरील समकाडलक 
स्वरनादाचं्या माडलकें त ‘मरा,’ ‘मराप’ इत्याडद आंखूि मात्रामाडलका पुनरावृि केल्या तर रंजकता डबघिेल; त्या तोकड्या माडलका 

 अशा अंगभेदानें सुटसुटीतशा लाबंीच्या केल्या तर पुनरावृडि रंजक होते. (येथें अवग्रहानें एका माते्रची लाबंण, आिव्या 

रेघेनें एका माते्रचा डवराम, कमानीनें उतरती मींि–चंद्रकोरीनें चढती मींि–, व बाणाडचह्नानें घसीट दाखडवली आहे).] कारण या 
डवषयामध्यें लघुगुरु इत्याडद अंगाचंी जोिणी हाच एक मूळ आधार आवतवनकल्पनेच्या मागें आहे, 
अमुकअमुक स्वरनाद उमटडवले यापेंक्षा ं ते ते स्वरनाद अमुकअमुक प्रकारें ऱ्हस्वदीघव केले हें मुख्य. हा 
डनिय डवचाराअंन्तीं होईल. 
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लहान आवतवन रंजक नाहीं असें जें वर म्हटलें  त्यातंडह एक गोष्ट डदसते. लहान आवतवनातंील 
उपरोडल्लडखत ‘िोल’ हा डचिास झटकन् आकर्मषत कडरतो, आडण त्यामुळें  तें अडधक लोकडप्रय होऊं शकतें. 
मात्र त्याची पुनरावृडि फार वळे चालंू ठेडवली तर तें कंटाळवाणें होतें. [येथें वापडरलेल्या पडरभाषेचा खुलासा करणें 
अगत्याचें वाटतें, कारण त्यात्या शब्दाशंीं ज्याचंा पडरचय नाहीं त्यानंा ंहें वणवन डवतंिाप्रमाणें वाटेल, आडण ज्यानंा ं ते शब्द माहीत आहेत त्यानंा ं
लेखकाच्या बुडद्धमध्यें गोंधळ आहे असें वाटेल. 
 

प्रथम असें कीं, अशा मुद्यामंध्यें जुन्या पाडिमात्य ‘साय्कॉलजी’ किे जवळजवळ दुलवक्षच करावयास हवें, कारण ते डवचार अडतशय 
स्थूल व शब्दावलंबी आहेत. पाडिमात्याचं्या डकत्येक डपढ्या ‘माइण्ड् ॲण्ड् म्य टर’्, ‘म्य न् ॲण्ड् नेचर’, ‘ॲडपयरन्स् अ ण्ि डरय डलटी’ अशा 
शुष्कवादामंध्यें खचीं पिल्या; त्या वादासंाठीं डनमाण झालेलीं असखं्य पुस्तकें  जरी नुसतीं चाडळलीं तरी डदसतें कीं ते वाद अस्पष्ट कल्पनामुंळें, 
वास्तवदृडष्ट सोडिल्यामुळें डनमाण झालेले आहेत; ‘माइण्ड्’, ‘म्य टर’्, ‘म्य न्’, ‘नेचर’्, ‘डरय डलटी’ याचंी डवडधडनषेधयुक्त व्याख्या अशी नाहींच. ‘म्य न्’ 
(मानव) हा ‘नेचर् ’ (सडृष्ट) चाच भाग आहे एवढेंसुद्धा ंभान नाहीं!–सुदैवानें प्राचीन भारतीय शास्त्रा–ंवेदागंामंध्यें स्पष्टता अडधक आहे, व न्याय (तकव ) 
शास्त्र पक्कें  बाडंधलेलें  आहे. तेव्हा ंत्यातंील वगीकरण–पडरभाषा अनुसरणें हेंच इष्ट होतें. 
 

मात्र त्यातंील शब्दप्रयोगामंध्येंडह एकवाक्यता डदसत नाहीं. सत्–असत्, ऋत-अनृत, सत्य–ऋत, मन–बुडद्ध, बुडद्ध–डचि, इत्याडद 
शब्दाबंद्दल खुलासा जरी व्यवस्ट्स्थत असला तरी या शब्दाचं्या जोड्या प्रसगंोपाि उलट सुलट अथांनीं वापडरलेल्या सापंितात. डशवाय ‘ॲडपयरन्स् 
ॲि डरय डलटी’ हा जो पाडिमात्य शुष्कवाद, त्याचेच खोलवर गेलेले भारतीय पयायडह वषानुवषें चर्मचले गेलेले आहेत, आडण शवेटीं 
नानामतापंलीकिे हातंीं काहंींडह लागलें  नाहीं. ब्रह्म–माया, पुरुष–प्रकृडत, दै्वत–अदै्वत हे भेद मनुष्यडनर्ममत आहेत व मनुष्यडनर्ममतच असणार, 
एकाच व त्याडह मनुष्यडनर्ममतच कल्पनेकिे वेगवगेळ्या दृष्टींनीं पाडहल्यामुळें ते भासतात, याकिे दुलवक्ष झालेंसें डदसतें. याचें एक कारण असें वाटतें 
कीं, आपण डकतीडह म्हटलें  तरी ‘मनुष्य हाच द्रष्टा’ हा आपला स्थायीभाव आहे व त्यातं लाजण्याचें काहंीं कारण नाहीं– दृश्याचें वणवन मनुष्यसापेक्षच 
का ं होईना परंतु व्यस्ट्क्तप्रकृडतडनरपेक्ष (‘साववजडनक’) असें केलें  तर पुरे–हा डवचार डकत्येकदा प्राचीनानंीं सोडिलेला आहे; डशवाय आपल्या 
डवचारासं मयादा आहेत, त्या उल्लंडघता ं येत नाहींत; तेव्हा ंउगाच ‘अंडतम सत्य’ इत्याडद शब्दकल्पना तयार करून त्याचंा शोध घेत बसण्यापेक्षा ं
आपल्या मयादा डनडित जाणणें, त्याचं्यामध्येंच आपला डवचार डवस्तृत व खोलवर नेणें, आडण त्यामुळें आपल्या मयादा डपपीडलकामागानें 
थोड्याथोड्या वाढडवता ंयेतात काय याचा सप्रयोग शोध घेणें, हें अडधक उपयुक्त होईल, हा डवचार डकत्येकदा प्राचीनानंीं ‘पाखंि’ म्हणून टाडळला 
आहे. 
 

परंतु यासाठीं प्राचीनानंा ंदोष देणें युक्त नव्हे, कारण वर जो ‘उपयुक्त पद्धडत’चा मागव साडंगतला तो स्पष्टपणें असा केवळ सािेतीनशें 
वषांपूवीं प्रथम डदसला, आडण तोडह यूर्मध्यें. तो मागव भौडतक डवज्ञानाव्यडतडरक्त डवषयासं हळंूहळंू लागू ंकरण्यातं येऊं लागला त्यालाडह फारतर 
सवादीिशें वषें होतील. परंतु त्या मागानें जाणाऱ्याचें पाय जडमनीवर घट्ट आहेत व तरीडह त्याचंी प्रगडत आियवकारक आहे, त्यानंां जें साध्य झालें  तें 
मयाडदत असेल, पण तें डकती मयाडदत हें त्यासं पक्कें  माहीत आहे व त्या मयादामंधील प्रमेयें पूवींपेक्षा ंअडधक प्रत्ययकारी आहेत. म्हणून प्रस्तुत 
लेखकाला हा ‘वैज्ञाडनक मागव’च इष्ट वाटतो. ऋतंभरा–प्रजे्ञपयंत पोहोंचता ंयेत नाहीं, तेव्हा ंप्रमा हेंच आपलें  ध्येय. 
 

तेव्हा ंवैज्ञाडनक दृडष्टमध्यें बसेल अशी प्राचीन भारतीय पडरभाषा आडण त्या दृडष्टशीं जुळतील असे त्या पडरभाषेच्या डवषयाचे डवचार, लेखक 
आधारभतू माडनतो. या स्पष्टीकरणामुळें पुढील खुलासा समजणें सोंपें जाईल. 
 

मनुष्याच्या ‘आंतलें ’ जें करण म्हणजे कायवसाधन, तें अंतःकरण. त्याचें कायव नाना प्रकारचें असतें, सोईसाठीं तो प्रत्येक प्रकार हें एकेक 
‘खातें’ समजून त्याला वेगवगेळें नावं डदलें . त्यापैकीं एक खातें जणू ंकाय कें द्रस्थानीं असून आंत येणाऱ्या व बाहेर जाणाऱ्या सवव ‘वस्तंू’चा, 
‘पदाथां’चा सगं्रह कडरणें, इतर खात्यानंा ं‘लागतील त्या वस्तु लागतील तेव्हा’ं काढून देणें, इतर ‘खात्या’ं चीं कामें कशीं काय चाललीं आहेत हा 
‘तमाशा पाहणें’ व एकंदरींत ‘घरबसल्या मौज’ करणें, अशा प्रकारचें काम कडरतें; तें ‘मन.’ मोठ्या एकत्र कुटंुबातं कोणी ‘खूप अनुभडवलेला’ आडण 
वय बरेंच असलें  तरी घराचें आदरणीय कें द्रस्थान असलेला, परंतु स्वतः होऊन ‘बोजा न उठडवणारा’ कोणी वृद्ध मनुष्य डतजोरी–कोठी शजेारच्या 
गादीवर बसलेला असावा तसें हें मन. त्याला खेळ, भोग हव ेअसतात, परंतु स्वतः होऊन काहंीं करवत नाहीं. तें केवळ ‘मनन’ कडरतें, बैठे खेळ 
खेळतें. 
 

योजना, डनवि, डनणवय, हीं कायें ‘बुडद्ध’ नावंाच्या खात्याकिे आहेत. मनाच्या कोठींत भडरण्यासाठी बाहेरून वस्तु आणून देणें, 
आडणतानंा ं त्याचंी प्रतवारी लाडवणें, त्याचंें सकलन–डवश्लेषण कडरणें, इष्टाडनष्टतेची – ग्राह्ाग्राह्तेची– डनवि कडरणें, सगं्रहातंील जुनी वस्तु 
मनाकिून मागून घेऊन नव्या वस्तुशीं डतची तुलना करून डनष्कषव काडढणें, मनानें ककवा स्वतःच काहंीं कायव योडजलें  असल्यास त्यासाठीं लागणारे 
घटक मनाच्या सगं्रहातूंन मनाकिून मागून घेणें, इत्याडद कायें या खात्याकिे आहेत. मनाला हवा असणारा अमुक भोग डहतकारक आहे–नाहीं, 
ककवा सध्या ंइष्ट आहे–नाहीं, इत्याडद तारतम्यडववेक बुडद्ध कडरते. वृद्धाच्या वासनाचंी डचडकत्सा कडरणें, त्या वासना पुरडवणें इत्याडद कायें करणारा 
हा जणू ंकता पुरुषच होय. बोध घेणें–देणें हें त्याचें कायव. 
 

मन–बुडद्ध याचंीं कायें ‘स्वस्थ बसून’ होणें शक्य नाहीं, डशवाय जेव्हा ं ‘आतल्याआंतच’ भोग भोगावयाचे असतील तेव्हा ंबुडद्धचें साह् 
घेऊन आपल्या सगं्रहातंील साधनानंीं मन खेळंू शकेल; परंतु इतर सवव स्थलकालीं बाह् वस्तु–पदाथांच्या साधनानंीं मन आपला सगं्रह वाढडवतें व 
आंत खेळ खेडळतें. तेव्हा ंबाह् वस्तु–पदाथांचें आकलन–ग्रहण कडरणें हें प्रवृडिपर कायव ओघानेंच आलें . तें कायव ‘डचि’ या खात्याकिे आहे. अथात् 
बाह् वस्तु काहंीं तशीच्यातशीच उचलून ‘आंत’ पोंहोंचडवता ंयेत नाहीं, तर डतचें ‘साररूप,’ डतचा धमव–लक्षण–अवस्था–क्रम–पडरणाम–स्ट्स्थडत–



 अनुक्रमणिका 

भाव–अभाव इत्याडद बोध होण्यालायक ‘पद-अथव’ च काय तो उचडलता ं येईल. हें ‘पदाथव’ग्रहणाचें कायव डचिाकिे आहे. ग्रहण करून पदाथव 
बुडद्धकिे पोहोंचडवला जातो. आता,ं बाह् पदाथव आडण अंतःकरण यामंधील हें दळणवळण बाहेरून आंत असें एकमागी नव्हें हें स्पष्टच आहे, कारण 
मनुष्यडह बाह् वस्तंूवर डक्रया कडरतो. म्हणून ‘आंतल्या’ म्हणजे मन–बुडद्धच्या इच्छा–वासना, आंतला बोध, हा बाह् पद–अथांकिे, आडण त्यामुळें 
ते पद-अथव ज्याचें आहेत त्या वस्तु-घटनाकंिे पोहोंचडवणें, व (जमल्यास) ‘आंत’ हवी असलेली डक्रया त्या वस्तु–घटनाकंिून करवनू घेणें, हेंडह 
कायव डचिाचें आहे. तेव्हां ओघानेंच आलें  कीं बुडद्धचें कायवडह डचिाकिून मनाकिे व मनाकिून डचिाकिे असें दुतफी आहे. बुडद्ध या कत्या पुरुषाचा 
डचि हा कारभारी असें झालें . 
 

या कारभाऱ्याचे कायवकते हस्तक तीं इंडद्रयें, त्वचा नाक-कान-िोळे इत्याडद भौडतक, प्रडसद्ध ‘बाह्’ इंडद्रयाचंा सबंंध या अ–भौडतक 
घटकाशंीं साक्षात् कसा मानावा? यासाठीं एक मधला दुवा कस्ट्ल्पलेला आहे, त्याचें नावं अंतकरडद्रय. उदाहरणाथव, कानावर हवेचें कंपन आदळणें, 
त्यामुळें कानातंील पिदा हालणें, त्यामुळें आंतल्या द्रवपदाथांत लाटा डनमाण होणें, त्यामुळें ‘ऑगवन् ऑफ् कोती’ हें पटल हालचाल करंू लागणें, 
त्याच्या सूक्ष्म ‘नाड्या’ं मध्यें डवजेचे सूक्ष्म दाब व सूक्ष्मसे रासायडनक बदल उत्पन्न होणें, इत्याडद भौडतक प्रडक्रया त्या कान या बाह् इंडद्रयाच्या. परंतु 
या सवांच्यामुळें डचिावर जो पडरणाम होणार तो साक्षात् होणार नाहीं, कारण डचि हें भौडतक नाहीं. कानाच्या भौडतक डक्रयाचंा जो ‘पदाथव’, जो 
अभौडतक भाग, तो कानाशीं सबंद्ध अशा एका अंतकरडद्रयाची कल्पना केल्यानें दशवडवला गेला, एवढाच मतलब. (डचिव्याख्या व्यवस्ट्स्थत केल्यावर 
अशीं अंतकरडद्रयें आहेतच असा वेगळा दावा कडरण्याचें काहंीं कारण नाहीं असें लेखकास वाटतें). कानाचें भौडतक बाह् इंडद्रय हें कंपन या भौडतक 
घटनेचें ग्रहण कडरतें, तर त्याच कानाचें अंतकरडद्रय हें त्या कंपनाचा जो शब्द अथवा ध्वडन नावंाचा पदाथव, त्याच्या भावाचें म्हणजे अस्ट्स्तत्वाचें ग्रहण 
कडरतें, आडण हा पदाथवभावच काय तो डचिग्राह् आहे. (हें एक सोईचें वगीकरण आहे एवढेंच.) पुन्हां, वास हा नाकानेंच कळतो, िोळ्यानें ककवा 
कानानें नव्हे; अशा प्रकारच्या प्रत्ययामुंळें मानावें लागतें कीं प्रत्येक इंडद्रयाकिे, बाह् जगातंील अमुक अमुक एकेका पदाथवभावाचें ग्रहण करण्याचें 
काम आहे. तो पदाथवभाव आडण त्याच्याशीं सवंादी असें इंडद्रय याचंा सबंंध आला तर व तरच त्या पदाथवभावाचें ग्रहण होतें. या पदाथवभावानंां तन्मात्रा 
(म्हणजे तें मोजण्याचें माप ककवा साधन) असें नावं आहे, व इंडद्रयाशंीं त्या त्या तन्मात्राचंा सबंंध येणें याला मात्रास्पशव म्हणतात. चोर चोरी कडरतो 
तेव्हा ंडतजोरी उचलीत नाहीं, डतच्यातंील फक्त मुदे्दमाल लाबंडवतो, त्याप्रमाणें इंडद्रयें हीं फक्त पदाथांचें ग्रहण कडरतात, वस्तंूचें नव्हे. पुन्हां, काहंीं 
चोर फक्त रोकि पैसेच चोडरतात कारण सोनेंरुपें पचडवण्याची त्याचंी ताकद नसते, तर काहंीं चोर जवाहरातच फक्त उचडलतात कारण त्या डदशनेें 
त्याचंीं सधंानें बाडंधलेलीं असतात. अशा प्रकारची ही कल्पना केलेली आहे. त्या त्या चोराचे त्या त्या वस्तुशीं जे लागेबाधें जुळतात, ते ‘मात्रास्पशव.’ 
 

ही झाली अंतःकरणामधील इंडद्रयें–डचि–बुडद्ध–मन या खात्याचंी वाटंणी. ती नेहमीं सुसूत्रपणें चालेलच याची खात्री नाहीं. मन 
बुडद्धच्या साह्ानें चालावें व मनाच्या डवकारवासना इष्ट वाटल्यास बुडद्धनें मनाच्या तंत्रानें वागावें, बुडद्धनें डचिाला योग्य व स्पष्ट आदेश द्याव ेव डचिानें 
ते मानाव,े आडण डचिानें साक्षेपानें आडणलेल्या सदेंशाचंें बुडद्धनें व्यवस्ट्स्थतपणें परीक्षणडवश्लोषण करावें, हें नेहमीं होतेंच असें नाहीं. गिबिगोंधळ, 
डनणवयामध्यें चुका, दुसऱ्या खात्याशीं सबंंध तुटणें, भलतेच सबंंध जुळणें, ककवा खात्या-खात्यानंीं परस्पराचंें न जुमाडनणें, हेंडह होत असतें. फक्त 
अमुक एकाच पदाथाचें ग्रहण हवें आहे या बुडद्धच्या आदेशानुसार डचि वागलें  तर तें ‘एकाग्र;’ पण आता ंअमुक पदाथव, लगेच दुसरा असें जर डचि 
सैरावैरा ंजाऊं लागलें  तर तें ‘डवडक्षप्त;’ आडण एकाच वेळीं अनेक पदाथांवर धावं घेऊं लागलें  तर ‘डक्षप्त.’ डचिानें आपल्या कायांत आळस केला तर 
तें ‘मूढ,’ परंतु बुडद्धनें जर हुकूम डदलेला असला कीं तूतव बाह् पदाथांचें ग्रहण नकोच आहे तर तो हुकूम मानून आपल्या डक्रया काहंीं काळ 
थाबंडवलेलें  असें जें डचि तें ‘डनरुद्ध.’ बुडद्धनें हुकूम डदलेला नसला तरी डचिानें आपले व्यापार स्थडगत केले तर तें डचि ‘शान्त;’ अथात् एकाग्र व 
डनरुद्ध एवढ्या चालींनीं चालणारेंच डचि बुडद्धच्या सगंडतनें असणार. अशा सगंडतनें असणारें डचिबुडद्ध या दोन्ही खात्याचंें एकत्र ‘वतवन’ ती ‘वृडि’ 
ककवा ‘डचिवृडि.’ (डचिवृडि ही केवळ डचिाची नव्हे, डतच्यामध्यें बुडद्धचा भाग असलाच पाडहजे; असें प्रस्तुत लेखकाला वाटतें. कारण तसें माडनलें  
नाहीं तर–प्रत्यक्षागमानुमान हीं प्रमाणें, केवळ शब्दाधाडरत ज्ञान हा डवकल्प, जें यथाथव नव्हे असें डवपरीत ज्ञान हा डवपयवय, ‘अमुक नसलें  तर कसें 
काय?’ अशा सरणीनें चालणारा अभाव या पदाथाचा प्रत्यय घेणारा डवचार ही डनद्रा; [येथील सदंभांत डनद्रा हा एक डवडशष्टाथवबोधक पडरभाडषक शब्द 
आहे असें प्रस्तुत लेखकाच ंम्हणणें आहे. हें म्हणणें पारंपाडरकाहून वेगळें आहे.] अनुभडवलेल्या डवषयाचंा पुनःप्रत्यय घेणें ही स्मृडत–या ज्या पाचं 
प्रकारच्या वृिी, त्या वृिींमध्यें बोधकल्पना आहे, बुडद्धचेंच कायव अडधक आहे, डचिाचें त्यामानानें कमी आहे; आडण म्हणून त्या जर केवळ डचिाच्या 
वृिी माडनल्या तर डचिाची व्याख्याकल्पनाच बदलावी लागते, आडण तें इष्ट नव्हे. बाह् डवषयाचंें डचिावर आवरण–वृि– पिणें म्हणजे वृडि ही 
व्याख्या श्री. ‘अप्रबुद्ध’ कडरतात तीडह लेखकाला पटत नाहीं, कारण त्या व्याख्येंत बरेंचसें परंपरागत अध्यात्म गृहीत आहे. लेखक अंतःकरणाच्या 
‘डक्रयावंर’ भर देतो; अंतःकरण ही एक वस्तु असें डववरण डनष्फळ समजतो.) 
 

डचि–बुडद्ध–मन हीं अंतःकरणाचीं ‘खातीं’ असें मुद्दाम म्हटलें , कारण सवव डमळून हें एकच, अंतःकरणच, आहे; त्याचे स्वतंत्र सुटेसुटे 
भाग नाहींत. आपल्या सोईसाठीं केलेलें  हें कायववगीकरण आहे. त्यातंडह कप्पे नाहींत. कधीं डचिाच्या कायांत थोिा बडुद्धचा भाग तर कधीं मनाचा 
(इच्छेचा) भाग अथवा दोहोंचाडह भाग, तर कधीं बुडद्धच्या कायांत वासनेचा भाग, अशी सरडमसळडह आहे. हें सवव डक्रयास्वरूपामुळें आपल्याला 
कळतें, वस्तु या स्वरूपातं नव्हे. वगीकरणानें डवचार सोपा व सुसूत्र होतो एवढेंच. 
 

प्राचीनानंीं मनाचेच सकंल्पडवकल्पात्मक आडण वासनात्मक असे प्रकार, तर कधीं बुडद्धचेच व्यवसायात्मक, अध्यवसायात्मक, 
वासनात्मक असे प्रकार, तर कधीं मनाचेच वासनात्मक आडण व्यवसायात्मक असे प्रकार, साडंगतले आहेत. त्या सवांस काहंीं ओळ असावी म्हणनू 
वरीलप्रमाणें वगींकरण व पडरभाषा लेखक वापडरतो. (कॉम्प्यूटरच््या भाषेंत मन हें स्टोअर् व मेमरी, बुस्ट्ध्द हें ‘सेंरल् प्रोग्राम् प्रोसेसर ्यूडनट्’ आडण 
डचि हें ‘इन्पुट्–आउट्पुट् इन्टर्फेस् यूडनट्;’ व डतन्ही डमळून अंतःकरण हा कॉम्प्यटूर,् आडण इंडद्रयें हीं रान्स्ियूसस्व, असें सागंता ंयेईल. फरक 
एवढाच कीं, कॉम्प्यूटर् ला वासना–इच्छा नाहींत व तो पूणवतया स्वयचंडलत नाहीं, डशवाय त्याच्यामध्यें प्रोग्राम्व्यडतडरक्त काहंीं होणें शक्य नाहीं, मन 
हें स्टोअर-्मेमरीहून अडधक आहे). 
 



 अनुक्रमणिका 

आता,ं हें अंतःकरणडह काहंीं ‘एकुलतें एक’ नव्हे, तें शरीराचाच भाग आहे, शरीराचीच डक्रया आहे. अंतःकरणातंील डक्रयाचंा शरीरावर 
पडरणाम होतो. (यावर ‘साय्कोसोम डटक्’ नावंाचा वैद्यकशास्त्राचा भाग आधाडरलेला आहे), उलट शारीडरक डक्रयाघटनाचंा अंतःकरणावर पडरणाम 
होतो हें तर प्रडसद्धच आहे. शरीर–अंतःकरण हेंडह सोईखातर असें केलेलें  वगीकरणच होय; दोन्ही डमळून एकेक व्यस्ट्क्त तयार होते. ती सपूंणव 
व्यस्ट्क्त, डतचें शरीर, अंतःकरण, हें सवव चैतन्यमयच आहे! जि नव्हे! तें कायवशील आहे, आडण कायवशीलता हा चतैन्याचाच आडवभाव आहे! हा 
वैज्ञाडनक डवचारच लेखक माडनतो. कारण जि–चेतन हा भेदडह मनुष्यडनर्ममत आहे. 
 

(हें सवव कशासाठीं? कोणासाठीं? असल्या प्रश्नासाठीं ‘जीवात्मा’ ही कल्पना केलेली आहे; व त्या कल्पनेवर बरेंच अध्यात्म रडचलेलें  
आहे. त्यातं शरीराडद ‘डवकार’ हे जि व फक्त ‘जीवात्मा’ हा चैतन्याचा अंश माडनला आहे! प्रस्तुत लेखकाला त्याबद्दल काहंीं म्हणावयाचें नाहीं, 
कारण तेथें फक्त कल्पनावाद असणार; अथवा प्रत्यक्षानुभडूतनें होणारें शुद्ध तत्–त्व–ज्ञान असणार. कल्पनावादातं पिणें डनष्फळ आहे, आडण 
तत्त्वज्ञान हें शब्दानंीं व्यक्त होणें शक्य नाहीं.) या डवस्तृत टीपेमुळें लेखकाची पडरभाषा व डवचाराचंी डदशा कळेल; डशवाय ‘कला, सौंदयव, आनंद, 
रंजकता’ इत्याडद गुलगुलीत गोष्टींकिे तो कोणत्या नजरेंतून पाहतो हेंडह कळेल. हें केवळ स्पष्टीकरण. लेखकाचे डवचार इतरानंीं मानाव ेअशी 
अपेक्षा नाहीं. 
 

ज्यानें मन रमतें, च्या साधनानें मन खेळतें, तें तें रंजक. मनोरंजन ही अंतरींची क्रीिा आहे. ती सतत चाललेलीच असते; कोणत्याडह 
डक्रयेंतील प्रयत्न कमी करून ती सहजसाध्य व्हावी यासाठीं आपली जी धिपि असते डतचें कारणडह, मनावर ताण न पिता ंतें त्या डक्रयेमुळें 
डक्रयेमध्यें रममाण व्हावें. हेंच. मनाला ताण नको असतो, त्याची बाह् डक्रयेसाठीं उपयुक्तता अत्यंत कमी आहे (डवज्ञानातंील ‘एण्रॉपी’ फारच आहे) 
व ती कमीच असावी यातं आपणासं अनुकूलसवंेदना म्हणजे सुख असतें. बाह् डक्रयेसाठीं उपयुक्तता वाढवावयाची तर प्रयत्न करावा लागतो व तो 
प्रयत्न थाबंला कीं हळंूहळंू डक्रयोपयुक्तता कमीकमी होऊं लागते हा डवज्ञानाचा ‘सेकंड् लॉ ऑ’थमोिाय्नाडमक्स्’ अथवा ‘डप्रस्ट्न्स्ल ्ऑ् इन्क्रीकझर्ग 
एण्रॉपी’ नावंाचा अत्यंत मूलभतू व भौडतकातं सववव्यापी माडनला गेलेला असा डसद्धान्त आहे. मनाचें तसेंच आहे. रंजकतेकिे, खेळाकिे त्याची 
प्रवृडि आहे. असा लेखकाचा डवचार आहे. 
 

ज्या पदाथामध्यें रमावें असें मनाला वाटतें तो पदाथव रमणीय. जो हवा असें डचिाला वाटेल तो कान्त. जेथें डचकटून रहावें, इतरत्र जाऊं 
नये असें वाटेल तें हृद्य, तसेंच मोहक, मधुर इत्याडद. 
 

परंतु ‘सुदंर’ म्हणजे काय हें कळत नाहीं. तो डवचार अध्यात्मातं जातो. ज्या वस्तुपासून दूरच असावें असा ‘दे्वष’ वाटेल, प्रडतकूलसवंेदना 
होईल, ती वस्तु दुःखदायक; अनुकूल सवंेदना देणारी वस्तु सुखदायक. अनुकूलसवंेदना क्रीिायुक्त झाली कीं तो हषव. अशा तऱ्हेचे अथव 
मनःक्रीिेच्या कल्पनेनें सुसगंत व स्पष्ट होऊं शकतात. परंतु ‘आनंद’ म्हणजे काय हा प्रश्न अध्यात्मातं जातो. 
 

वेदना म्हणजे मनाकिे जो बोध पोहोंचडवला जातो तो. (डवद्). इंडद्रयें, डचि, बुस्ट्ध्द यातं पूणव सहकार–सहयोग होऊन एकूण जो 
साकल्यानें बोध मनाला डदला जाईल ती स-ंवेदना. ती मनाला क्रीिासुलभ वाटली तर अनुकूल; नाहीं तर प्रडतकूल. सववच डचिबोध (सेन्सेश् न्) हे 
सवंेदना नव्हेत. आडण प्रत्येक वेद–सवंेद हा अनुकूल ककवा प्रडतकूल असलाच पाडहजे असेंडह नाहीं. 
 

शरीर–अंतःकरण हें सवव एकत्र धरून ठेडवणारा जो ‘गोंद’ तो अहंकार. अहंकारामुळें व्यस्ट्क्तव्यस्ट्क्त अशा वेगवगेळ्या वागतात, होतात. 
‘आपण’ नाहीं–अजीबात नाहीं ही कल्पना दुःखदायक वाटते, म्हणजे अडभडनवेश वाटतो, तो अहंकारामुळेंच. मनाचे भोग त्याला देण्याची प्रवृडि 
अहंकारातं आलीच. हें घिोघिी प्रत्ययाला येतें व त्यावरच जग चाललें  आहे व कधीं प्रगडत–कधीं परागडत हें होत आहे. कधीं बुस्ट्ध्दचा वरचष्मा 
होऊन एकाच्या क्रीिासुखापेक्षा ं अनेकाचंें थोिें थोिें क्रीिासुख पडरणामीं बरें, आडण ताबितोबच्या क्रीिासुखापेक्षा ं तूतव थोिी कळ सोसून 
कालातंरानें अडधक डटकाऊ क्रीिासुख जास्त बरें असें डववेकयुक्त तारतम्य केलें  जातें एवढेंच; त्यामध्यें समडष्ट व मोठा कालखंि याचंा बुस्ट्ध्दगम्य 
प्रत्यय घेतलेला असतो. हें सवव व्यावहाडरक आहे. 
 

एकाच बाह् अथवा आंतर डवषयावर डचि एकाग्र करणें (धारणा). तेथें तें दीघवकाल पक्कें  जखिून टाकणें व त्याचा बोधप्रत्यय अखंिपणें 
घेणें (ध्यान), व शवेटीं तो बोधप्रत्यय डचिद्वारा ंग्रहण न कडरता ं केवळ त्याचा जो मनाकिे पोहोंचलेला पदाथवभाव त्याच्याशींच रममाण होणें 
(समाडध), या डतन्ही डक्रया एकाच वळेीं एकाच डवषयासबंंधींच्या ठेडवणें (सयंम), अशी प्रडक्रया साडंगतलेली आहे व तीडह डकत्येकदा सामान्य 
व्यक्तींच्या सामान्य अनुभवातंसुद्धां आढळते–फक्त त्या दृडष्टनें आपण पहात नाहीं व हें सहज व अल्पकाळ होऊन जातें म्हणून तसें पहावेंसें 
आपणासं वाटत नाहीं. परंतु डवचार केल्यास पटेल कीं समाडध–सयंम हेंडह व्यावहाडरकच आहे, उपयुक्त आहे. समाडध–सयंमाचीं जीं सत्वर आडण 
त्याज्य माडनलेलीं (का?ं) फलें  योगसूत्रातं साडंगतलीं आहेत, तींतर शरीरमनाचं्या व्यावहाडरक रोखठोक फायद्याचींच आहेत! 
 

आपली सामान्याचंी समाडध–सयंमावस्था अल्पकाडलक असते, समाडधमधून जागृत झालेली अवस्था–व्युत्थानदशा–हीच आपण बहुधा 
व बहुशः अनुभडवतों आडण डतचाच व्यावहाडरक उपयोग असतो. (व्युत्थानदशकेिे अडधक लक्ष डदलें  पाडहजे हा डवचार श्री. केदारनाथ याचं्या ‘डववेक 
आडण साधना’ व मायानंद चैतन्य याचं्या ‘चमत्कार–डनणवय’ या दोन गं्रथामंध्यें सुरुवातीसच स्पष्टपणें माडंिलेला आहे). 
 

परंतु खुद्द समाडधअवस्थेंतील मनाची क्रीिा वेगळ्या प्रकाराची माडनली असून ती दीघवकाळ चालंू राडहल्यास ‘तत्त्वज्ञान’ डमळतें 
(कैवल्यप्रास्ट्प्त होते), अशीं सूत्रें आहेत. त्या पायरीवरच्या मनाच्या सुखाला ‘आनंद’ म्हटलें  आहे, आडण हा ‘आनंद’ डचरकालचा असावा, कारण 
त्यातं देहभान–व्यस्ट्क्तभान नसतें; अहंकार उरलेलाच असेल तर तो केवळ बीजरूपानेंच, त्याला खतपाणी डमळाल्याडशवाय तो पुन्हां वाढणार नाहीं 



 अनुक्रमणिका 

असा असतो; असें माडनलें–साडंगतलें  आहे. समाडधच्या तरतम पातळ्या साडंगतल्या आहेत, परंतु आनंदाच्या फक्त दोनच; एक अंडतम व दुसरा 
त्याच्यापलीकिचा. 
 

तसाच प्रकार सौंदयाचा आहे, अत्यंत डनरहंकारी–डनरडभमानी डचिानें, शुद्धबुस्ट्ध्दनें, डचरकाल डटकेल असा घेतलेला मनोभोग, तें 
सौंदयवग्रहण; आडण ज्या वस्तुचा आस्वाद घेतलेला असेल ती त्यावेळेपुरती त्या मनाला सुदंर. (तेथें ‘मम आत्मा गमला हा’ अशी प्रतीडत येते अशा 
तऱ्हेचीं वणवनें आहेत). 
 

आता,ं डचरकाल डटकणारें सपूंणव डनरहंकाडरत्व इत्याडद आपण कोठून आणावें आडण अहंकारच नाहीं तर कसें अनुभवावें? डशवाय, त्या 
अवस्थेपयंत पोहोंचण्याचा अभ्यास केव्हा ंकसा, काय हेतुनें करावा? ककबहुना या सवव ग्वाहीवर डवश्वास डकती ठेवावा? – याचीं उिरें प्रत्येकानें 
आपापल्यापुरतीं द्यावीं व वाटेल तसें करावें. परंतु लेखकाचा प्रामाडणक, नम्र परंतु प्राजंल डनिय असा कीं तो रोजव्यवहाराचा भाग नव्हे आडण ते 
डवचार, ते शब्द वैज्ञाडनक दृडष्टच्या टप्प्याच्या बाहेरचे आहेत–बाहेरचेच राहणार. 
 

म्हणून सौंदयव, आनंद हे शब्द सगंीतातं, सगंीतडक्रयेंत, लेखकानें वज्यव मडनले. 
 

तसें न कडरता ंकेवळ चाकोरींतून डवचार केला तर आधीं ‘कला’ शब्दच अिखळडवतो, आडण ‘कला म्हणजे काय?’ या प्रश्नाबद्दलच्या 
भारुिगं्रथाचंें मनन करून शेंवटीं नेडतमागानें कळतें तें हें कीं ‘जें उपयुक्त नाहीं ती कला.’ याला काहंीं अथवच नाहीं. त्यापेक्षा,ं कला हा क्रीिेचाच एक 
भाग आहे असें म्हटलें  तर काय वाईट? उलट तसें म्हटल्यामुळें कला–कसब–काराडगरी–हुन्नर इत्याडद शब्दातंील डववेक साडधतां येतो. 
 

‘सगंीत हा एक खेळ आहे’ असा डनष्कषव काडढल्यामुळें वाचकासं पराकाषे्ठची चीि येईल कदाडचत्, पण त्याला काहंीं इलाज नाहीं. 
सगंीतच काय, पण डचत्र, डशल्प, मूर्मत, रंग, पाक, भषूा हे सववच खेळ आहेत आडण मनाला रमवावें, खेळवावें एवढाच त्याचंा हेतु आहे. इतकें च नव्हे 
तर आपली सवव धिपि ही आपापल्या मनाच्या क्रीिेसाठींच चाललेली आहे; गडणत–डवज्ञान–यंत्रशास्त्र–वैद्यक इत्याडद खटपटीडह सवव त्यासाठींच 
आहेत. त्यामंध्यें जर कष्ट होत असले तर ते कमी करण्याची आपण तजवीज कडरतों; एकादा व्यवसाय पडरस्ट्स्थडतमुळें धरावा लागला व त्यातं मन 
रमत नसलें  तर तो शक्यतर सोडितों अथवा त्याची वेठ माडरतों ककवा त्यातंच बुडद्धद्वारा ंकाहंीं प्रयत्न–युस्ट्क्त करून मनावरचा ताण कमी होईल, मन 
कदाडचत् रमूंडह शकेल अशा शोधातं राहतों. यातं राग येण्यासारखें, लाज वाटण्यासारखें काहंींडह नाहीं. ‘अहंकार हा सववथैव त्याज्य’ यालाच मुळीं 
आधार नाहीं; अहंकार हेंच तर जगरहाटीचें ममव होय. याला साखं्यशास्त्राची स्पष्ट साक्ष आहे! – अडभमानोऽहंकारस्तस्माद् डद्वडवधः प्रवतवते सगवः ॥ २४ 
॥, न डवना भावैडलंग,ं न डवना भावेन कलगडनवृवडिः । कलगाख्योभावाख्यस्तस्माद् डद्वडवधः प्रवतवते सगवः ॥ ५२ ॥ (ईश्वरकृष्णकृत साखं्यकाडरका). आता ं
एवढें खरें कीं हा जो अहंकार येथें उल्लेडखला, तो ‘गवव’ नव्हे. तो राजस–कदाडचत् साडत्त्वक–अहंकार होय; त्याला डववेकबुस्ट्ध्दचा चष्मा लाडवलेला 
आहे. परोपकारडह अहंकारमूलकच आहे! 
 

सगंीताचें सौंदयव, सगंीताचा आनंद, नादब्रह्म, इत्याडद शब्द व त्यामंागील कल्पना–ज्या व जशा काय असतील त्या–या सवांपासून 
लेखक कटाक्षानें दूर राहंू इस्ट्च्छतो. तसा प्रयत्न त्यानें सुरंू केला तेव्हा ंत्याला सगंीताचें चलनशास्त्र म्हणजे काय याची अंधुक कल्पना येऊं लागली. 
सगंीताचा–नादब्रह्माचा–आनंद जर त्याला हवा असेल तर त्या दृडष्टनें तो पाहील, पण मग जें ‘डदसेल’ तें शब्दाडंकत करणें त्यालाच काय पण 
कोणालाच शक्य नाहीं. शब्दाडंकत कडरण्याच्या भानगिींत न पिलेलेंच बरें, करण येथेंडह ‘मनावर ताण पिणें’ इत्याडदकाचंें स्पष्टीकरण सोंपें–

अवघि या स्थूल शब्दानंीं करावें लागलें!] अंगाचें वगेवगेळे प्रकार करणें हा त्यावर उतारा आहे खरा, परंतु सवव 
लोकातं डप्रय अशा आवतवनाचा वताव सवव लोक करणार, आडण ते सवव लोक असे वगेवगेळे प्रकार फार 
दाखवू ंशकणार नाहींत. मामुली भजनामंध्यें याचा पिताळा डमळतो. (आपण जेव्हा ंकहरवा–कव्वाली या 
तालाचंें वणवन पाहंू तेव्हा ंया मुद्याची अडधक खात्री पटेल). 

 
म्हणून असें अनुभवास येतें कीं ४ मात्राहूंन कमी लाबंीचें आवतवन व्यवहारातं नाहीं, ६ मात्रापंासून 

अडधक लाबंीचींच आवतवनें संगीतोपयोगी ठरलीं आहेत, आडण १६ मात्राहूंन अडधक लाबंीचें आवतवन स्ट्क्लष्ट 
माडनलें  जातें. 
 

आवतवनाच्या शेंवटीं ‘ताल’ संपतो व लयाला साम्यावस्था प्राप्त होते, म्हणून आवतवनाचा शेंवट ती 
समा अथवा ‘सम’. हा एक कालक्षण आहे. तोच कालक्षण पुढील आवतवनाच्या सुरुवातीला असतो, म्हणून 
कीं काय, ‘ताल समेवर सुरंू होतो’ असें म्हणण्याची वडहवाट पिली आहे. पण व्याख्येच्या दृडष्टनें 
आवतवनाचा शेंवट तीच सम. समेचा क्षण आडण आवतवनाच्या सुरुवातीचा क्षण यामंध्यें जें अंतर तें इतकें  सूक्ष्म 
असतें कीं आपण डकतीडह सूक्ष्म कालभाग माडनला तरीडह त्याहून तें लहान असतें, म्हणजे तें शून्यप्राय–
ककवा अंडतम मयादेच्या दृडष्टनें शून्यच–असतें. हें स्पष्ट करण्यासाठी काहंीं डचह्नें वापरंू. × हें आघातक्षणाचें 
डचह्न पूवीं वापडरलेंच. समेचा म्हणजे आवतवनाच्या अखेरीचा जो क्षण, त्यासाठीं हेंच डचह्न + असें रूपान्तरानें 
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वापरंू. मात्रा हा कालखंि आहे हें दाखडवण्यासाठीं मागेंपुढें दोन उभे दंि आपण वापरीत आहोंच. पण 
आवतवन संपतें असें दाखडवण्यासाठीं तेथील दंि जरा वगेळा दाखवू,ं त्याला) असें कंसाचें रूप देऊं. प्रत्येक 
माते्रचा आवतवनामधील क्रमाकं, त्या माते्रच्या सुरुवातीच्या दंिाखालीं डलडहण्याचें आपण ठरडवलें  आहेच. 
आता ंआठ मात्राचंें, ‘धागे डदन नगे डदन’ हें आवतवन पहा. तें ‘न’ या शवेटच्या ८ व्या माते्रच्या शेंवटीं संपतें व 
तेथें समस्थान, समक्षण, ‘सम’ आहे. 
 

 
 
असें डलडहलेलें  ठीक होईल.)(हें एकत्रच आलें . 
 

अतएव, आवतवनाचा शेंवट ती सम हें तत्त्वदृष्ट्या बरोबर, आडण आवतवनाची सुरुवात ती सम हें 
डक्रयादृष्ट्या ंचूक नव्हे. एकच आवतवन असेल तेव्हा ंतें संपतें तेथें सम असेंच म्हणणें प्राप्त आहे. [‘एकच आवतवन’ 
हा शब्दप्रयोग वास्तडवकपणें योग्य नव्हेच. ‘रॉडबन्सन् कू्रसो हा त्या ओसाि, डनजवन बेटाचा राजा’ असें म्हणण्यासारखें तें आहे. आवृडि केली नाहीं 
तर ‘आवतवन’ कसें म्हणावें? परंतु ‘एकच आवतवन’ हा शब्दप्रयोग रूढ आहे. त्या रूढाथाचा मतलब पुढीलप्रमाणें. त्या एका लयागंसहंडतचें रूप असें 
मानलें  आहे कीं, जर आपणासं वाटलें  तर आपण ती पुनरावृि करंू शकंू, पुनरावृि होतानंां मन रमेल असा डतच्यातं एकूण िौल आहे; डनदानपक्षीं 
‘असा िौल आहे’ असें मानून–ठरवनू आपण चालणार आहोंत. ‘एक, सवा, दीि, पावणेदोन, दोन’ अशा साखंळींची पुनरावृडि केल्यास ‘सुबक’ 
वाटेल, तर एक, सवा, एकपूणांक तीन सप्तमाशं, एकपूणांक सात अष्टमाशं, एकपूणांक नव्याण्णव शताशं’ या सांखळीची पुनरावृडि करावीशी 
‘वाटणार नाहीं,’ असें डनदान माडनलें  तरी जातें व सववत्रच माडनलें  जातें. तेव्हां, पडहल्या साखंळीला पुनरावृडिचा धमव आहे व दुसरीला नाहीं, असें 
म्हणता ंयेतें. पुनरावृडि केली तर आवतवन डसद्धच झालें ; पण न केली तरी, तो धमव अंगभतू आहे म्हणून, त्या साखंळीला ‘आवतवन’ च म्हणण्याची 

रूडढ आहे. उल्लेडखलेला हा अंगभतूधमव कालप्रमाणबद्धतेशीं सबंंडधत आहे एवढेंच सागंता ंयेईल; ‘तसें का ंवाटतें’ याला उिर नाहीं.] (समेवर 
ग्रह नव्हे तर ‘न्यास’ येतो). 
 

येथें समुद्राच्या भरतीओहोटीचें उदाहरण देता ंयेईल. भरती पूणव होते ती साम्यावस्था. डतला ‘समा’ 
म्हणतात. त्यावळेींच ओहोटी सुरंु होते. ओहोटी संपते तेव्हाडंह साम्यावस्था येते. डतलाडह ‘समा’ च 
म्हणतात. त्यावळेीं पुन्हा भरती सुरंू होते. फरक एवढाच कीं भरती आडण ओहोटी या दोहोंची डमळून आवृडि 
होते, भरती अथवा ओहोटी हें आवृि होत नाहीं, भरती-ओहोटी हें आवतवन. एक समा मध्य–आवतवनीं येते. 
 

‘धागेडदन नगेडदन’ हें आवतवन आपण आठ मात्राचंें समजलों. जलद करून तें चार मात्राचंेंडह 

कस्ट्ल्पता ंयेईल :  असें. येथें प्रत्येक मात्राकालातं दोन ऱ्हस्वाक्षरोच्चार आले. पडहलें  
अंग ८  डवरामाचंें माडनल्यास आता ंतें चार दु्रताचंें झालें . पण आवतवनाचा िौल येथें बदलला नाहीं. धागेडदन 
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मध्यें एक सलग भाव आडण नगेडदन मध्यें एक, एवढेंच भासतें, मग मात्रा ४ मानाव्या कीं ८. तथाडप, आवतवन 
८ मात्राचंेंच, परंतु 
 

[येथें लक्षातं घ्यावें कीं, समेच्या क्षणीं तबल्याचा ‘धा’ जोरानें वाजला पाडहजे, अथवा तेथील 
वणोच्चार ‘धाड् वन्’ केला पाडहजे, ही जी प्रचडलत कल्पना, डतला तत्त्वाधार काहंींच नाहीं. ‘रूपक तालमें सम् पर खाली है ।’ असें आियानें बजावनू 
सागंण्याची गरज नाहीं. अनेक रागदारी चीजाचं्या समेवर जरब नाहीं. अलाडदया-परंपरेंत अशा चीजा पुष्कळ आहेत. उदाहरणाथव 

 मंजेभयै्या–केशरबाई–मोगाबाई–लक्ष्मीबाई–लीलबाई हे कसे करीत–कडरतात व हल्लीं 
कसें ऐकंू येतें तें पहावें. तालाचा ठेका नसून गीतातंडह ‘ठोंस’ उच्चार नसेल तरी केवळ स्वरागंामुंळें आवतवन व सम प्रकट होते, हें घरोघरच्या 

अंगाईच्या ओव्यातं स्पष्ट डदसेल.  गाणें पहा. बाळाला डनजवावयाचें आहे, तेथें आवाज–उच्चार सथं, 
हळुवारच हवेत व सवव माता तसेंच कडरतात. तरीडह खंि–आवतवन–सम हें सवव स्पष्ट आहे. पण यातं नवल नाहीं, सम असते ती आवतवनाला, 
तबल्याला नव्हे! 
 

उच्चाराचंी धक्काबुक्की, मारामारी न कडरताडंह ताल व आवतवन स्पष्ट प्रकट होतें. याचें सववप्रडसद्ध उदाहरण म्हणजे बालगंधवांचें गायन. 
परंतु जेव्हा ंकुमार गंधवव ‘स्वाःकु्कल्लिा–रवकसुिा” अशा प्रकारें गंधववगीतें गातात तेव्हां त्यानंा बालगंधवव ‘उमजलेच नाहींत’ असेंच म्हणणें प्राप्त आहे. 
‘छोटा गंधवव’ हा गायक तर ‘शोडधत वेगें दशडदशा’ चें ‘च्योडद्दि वेगी दच्चडदच्चा’ कडरतो! सगंीत ही एक भाषाच आहे, ताल हें एक कालबंधन आहे, या 
मूलभतू डसद्धान्ताची आज जाणीवच उरलेली नाहीं!] 
 

असें माडनल्यास िौलच बदलतो. डतसऱ्या माते्रच्या ‘धीं’ वर आघात असल्यामुळें  धागे, 
धींडतरडकटता असे २ व ६ मात्राचें अथवा धागेधीं, डतरडकटता असे ३ व ५ मात्राचें ‘तुकिे’ पिल्याचा भास 
होतो. हें रूप अष्टमाडत्रकच असलें  तरी िौल बदलला तो वणोच्चारभेदामुळें, हें उघि आहे; कारण त्यातं 
लयागंाचाडह फरक नाहीं. 
 

येथें ‘जाडत’ आडण ‘खंि’ या कल्पना उभ्या राहतात. 
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१०. जाणत आणि खंड :‘िजन’आणि ‘ताल’ 
 

आवतवनाच्या ‘िौला’ चा आता ं डवचार करावयाचा आहे. ‘िौला’ चें डवश्लेषण हीच त्या शब्दाची 
व्याख्या असें म्हणावें लागतें. (व्याख्या म्हणजे ‘डवशषेेण आख्या’). 
 

आपल्याला सोईस्कर वाटेल तेवढ्या काळाच्या लाबंीचें आवतवन एकदा ंठरडवलें  कीं त्याचा ‘िौल’ 
काय असावा व त्यातंील मात्रा कशा माडंिलेल्या असाव्या, हें अनेक घटकावंर अवलंबून राहील. [येथें एक मुद्दा 
ध्यानातं घ्यावा. या डववरणातं व पुस्तकाच्या इतर बहुतेक भागातं भागडवषयाचंा कायवकारणभाव ककवा क्रम अडभपे्रत नाहीं. उदाहरणाथव, आधीं मात्रा, 
मग अंगें, मग खंि, मग यडतस्थान, शवेटीं आवतवन अशी रचना कोणी केली आहे असें म्हणण्याचा हेतु नाहीं; एकंदर आवतवनरूपाचें वणवन त्याच्या 
अंगोपागंानुंसार करावयाचें आहे. अंगाचंें आवतवन होतें, उलट आवतवनाचीं अंगें असतात. अंगामुंळें ओळीनें आवतवन ‘तयार’ होतें असें परमाथानें 
घ्यावयाचें नाहीं. डवषयाचा धागा नीट लागावा म्हणून डलखाणास क्रम आहे एवढेंच. ‘गेष्टाल्ट्’ कल्पनेचें थोिें वणवन पुढें येणार आहे त्यातं डदसेल कीं 

आवतवन हें एकडजनसीच मानावयाचें आहे, तुकड्याचंी माळ अशा रूपाचें नव्हे.] एकतर, गीताचा लय दु्रत–मध्य–डवलंडबत 
यापंकैीं कोणता यावर. दु्रतलयातं गुरु–प्लृत इत्याडद डवपुल ककवा वारंवार अंगें, अथवा डवलंडबत लयातं 
डवराम–अंगाचंी बहुसंख्या, शोभणार नाहीं कारण प्रमाणबद्धता डबघिेल. दुसरें, अंगें कोणत्या क्रमानें आहेत 
यावर म्हणजे स्थूलमानानें छंदावर; प्रथम डवराम व नंतर गुरु असे बहुसंख्य असले तर िौल एक भासेल, 
तर प्रथम गुरु व नंतर डवराम असे बहुसंख्य असले तर िौल वगेळा भासेल. डतसरें, वणोच्चार कोणते, कोठें 
कोठें वापरावयाचे व ते कसे–म्हणजे त्याचंा घोष, आघात, इत्याडद बल कमीजास्त करण्याचें प्रमाण काय, 
यावर; याचा डवचार अनेकवार झालाच. आडण चौथें, अथवभावानुसार. (वाद्यवादनातं व शुष्काक्षरगीतातं हा 
अथाचा मुद्दा येत नाहीं, तेथें स्वरागंें व वणव हेच प्रमुख होतात. मात्र अथवयुक्त गीताची स्वरयोजना–स्वरागंें–
अथानुसारी असते. [गीतातंील शब्द, अथव व अथानुसारी लयागंें याबंद्दलचे डवचार प्रकरण – ३ ‘यडतकल्पना’ या भागातं आहेत.] या 
पुस्तकातं स्वरडवचार नसल्यामुळें पुढील डलखाण शब्दाथाच्या आधारें केलें  आहे, परंतु तेवढ्यामुळें  मुदे्द 
अधवडसद्ध राडहले असें नव्हे हें, ‘स्वररागडवचार’ या योडजलेल्या पुस्तकातं याच डवचाराचंी स्वरागंानुसार पूर्मत 
करून, दाखडवलें  जाईल. 
 

समजा कीं ‘श्यामसुंदर मदनमोहन’ हे शब्द प्रमाणबद्ध लयागंानें म्हणावयाचे आहेत म्हणजे गीतबद्ध 
करावयाचे आहेत. मूळ रूपातंील ‘मोहन’ मधील ‘मो’ चा उच्चार ऱ्हस्व केला, तर मात्रा बारा. 
 

 
 

हें असें करंू :– 
 

 
 

एका माते्रला चार लघु–अक्षरोच्चार ठेवनू, एकूण तीन मात्रा दाखडवल्या. प्रत्येकींत चार समान भाग 
आहेत हें त्या त्या दंिरेषेवर ४ असें डलहून व्यक्त केलें  आहे. ‘श्याऽ’ हा उच्चार ¼ × २ = अध्या माते्रचा आहे 
व ‘मो’ मात्र पाव माते्रचाच आहे. 
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उलट, येथें दडक्षणमागव वापडरला असें म्हटलें  तर, मात्रा बाराच, परंतु चार मात्रासं एक कला 
ठेडवली असें होईल. (‘श्याऽ’ दोन मात्राचंा व ‘मो’ एक माते्रचा). ती ती कला स्वरवणव, वणोच्चार व 
हस्तडक्रया यामंाफव त स्पष्ट करावी लागेल, अथात्  ‘दरमद,’ ‘नमोहन’ यातंील द, न या डठकाणीं काहंीं 
डवडशष्ट स्वर–वणव–हस्त–डक्रया करावी लागेल. स्वरयोजनेचा येथें डवचार नाहीं, म्हणून द, न याचें उच्चार 
डवरामपूववक ककवा घोषयुक्त अथवा आघातजन्य कराव े लागतील, अथवा हस्तडक्रयेचें तेथें वैडशष्ट्य 
दाखवावें लागेल; उदाहरणाथव द, न या दोन्ही अक्षराचं्या सुरुवातीस टाळी वाजवावी लागेल, ककवा 
जाणवले अशी डनःशब्दडक्रया करावी लागेल. 
 

(२).  असेंडह कडरता ं येईल. येथें डचत्रमागव समजल्यास 
मात्रा बाराच, पण दोन मात्राचंी कला होते, श्या, म, द, म, न, ह येथें वैडशष्ट्य उभें करावें लागतें. अथवा, 
या सहा मात्रा माडनता ंयेतात; त्या कशा तें येथें डलडपबद्ध केलें . त्यातं ‘श्या’ ची मात्रा एक व ‘मो’ ची अधी 
झाली. 
 

(३).  असेंडह कडरता ंयेईल व तें शब्दाथानुसार योग्य होईल. ककवा 
 

(४).  असेंडह म्हणता ंयेईल. 
 

यातं पडहल्या व दुसऱ्या प्रकारातं काहंीं समानता आढळेल, व डतसऱ्या आडण चौर्थयामध्यें. पण 
पडहला–दुसरा प्रकार हा डतसऱ्या–चौर्थयाहून वगेळ्या ‘िौला’ चा वाटतो, त्याची ‘जात’ वगेळी वाटते. हीच 
जाडतकल्पना. अंगभेदामुंळें  जाडतभेद उत्पन्न होतो. वरील उदाहरणातं मात्रा सववत्र बाराच माडनल्या तर एका 
जातींत िौल तीन तीन मात्राचंा आहे, अंगें दु्रतडवराम ककवा गुरुदु्रत आहेत; तर दुसऱ्या जातीचा िौल चार 
चार मात्राचंा आहे, अंगें लघु आहेत. ‘चारा’च्या िौलाची जाडत म्हणून चरस्र, व ‘डतना’ च्या िौलाची म्हणून 
डतस्र, अशीं नावंें होतात. ‘दोना’ चा िौल चतस्रजातींत व ‘सहा’ चा िौल डतस्रजातींत सामावनू जातो. 
 

५ च्या िौलाची जाडत ती खंि, ७ ची ती डमश्र, आडण ९ ची ती संकीणव असें आजकाल सागंतात. 
परंपरेनें मात्र डतस्र, चतस्र, व ५ ची खंि याच जाडत आहेत व इतर त्या उपजाडत. जाडत–उपजातींची 
परंपरागत यादी [तालदशप्राणदीडपका, अष्टोिरशतताललक्षणम्, सगंीतमडणदपवणः, सगंीतचूिामडणः इत्याडद.] अशी. 
 
 एकेका मात्रागंानें जाणारी ती एकाकी  उपजाडत 
 २ – २ द्व्यस्र उपजाडत 

 ३ – ३ डतस्र जाडत 

 ४ – ४ चतस्र जाडत 

 ५ – ५ खंि जाडत (भगूोलातं खंिें पाचं माडनलीं आहेत.) 
 ६ – ६ वृि उपजाडत (सहा वृिें मुख्य आहेत.) 

 ७ – ७ डमश्र उपजाडत 
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 ८ – ८ मानुष उपजाडत (मनुष्याचे ‘गुण’ आठ; अष्टधा प्रकृडत). 

 ९ – ९ संकीणव उपजाडत 
 १० – १० पडक्षणी उपजाडत (दशडदशा उिणारे पक्षी). 
 

येथें ‘िौल’, ‘गडत’, ‘चालणें,’ असे शब्द सहज वापडरले व त्याचंा अथव कळला असें धरून बसलों. 
पण या िौलाची डचडकत्सा काय? प्रत्येक शब्दाची प्रडतशब्दामंध्यें ‘व्याख्या’च हवी असा हट्ट नसावा हें जरी 
माडनलें  तरी हा िौल म्हणून जो प्रतीत होतो तो का ं आडण कशामुळें? म्हणजे तसातसा िौल प्रतीत 
होण्यासाठीं कमीतकमी परंतु अवश्य असें काय घिावें लागतें, आडण िौल वगेवगेळा डदसण्यासाठीं 
कमींतकमी परंतु अवश्य असें कारणभेद, लक्षणभेद, कोणते असाव ेलागतात? हें तर पाडहलेंच पाडहजे, 
नाहींतर केवळ शब्द वापरून डवकल्पपाडंित्यच केलें , मुळातं वास्तव असें नाहींच असें होईल. 
 

पद्यरचनेंतील लघुगुरु आडद वगीकरण, म्हणजे अक्षरगण-मात्रागण आडद डचडकत्सा, संगीतातं 
तोकिी पिते; केवळ छंदःशास्त्र वरील प्रश्नाचं्या सोिवणकुीस पुरें पित नाहीं. 
 

‘सीऽताऽपडत’, ‘दशरथसुत’ यातं द्वस्त्र उपजाडत डनमाण होते, पण त्याच रामाचें वणवन करणारे 
‘राऽम’ ‘राऽमचंऽद्र’ हे शब्द आहेत त्यातं डतस्रजाडत होते. येथें त्या त्या शब्दानें दर्मशत केलेला पदाथव तोच, 
पण नामभेदामुळें  वणवभेद आडण वणोंच्चारभेदामुंळें  अंगमेद उत्पन्न झाला. येथें जाडतभेदाचें लक्षण 
वणोच्चारभेद, व तो शब्दाथानें आला असें म्हणता ंयेईल. 
 

‘श्यामसुंदर मदनमोहन’ म्हटलें  काय आडण ‘कचटतपय, कचटतपय’ असें अथव शून्य म्हटलें  काय, 
त्यातं २, ३, ४, ६ अशा मात्राचंीं अंगें पािता ं येतीलच, पण उच्चारपद्धत्यनुसारच अंगें होणें स्वाभाडवक 
डदसतें. कचटतपय याचे क–चटतपय, कच–टतपय, कचट–तपय, कचटत–पय, कचटतप–य असे 
कसेडह तुकिे माडनता ं येतील. पण ‘श्यामसुंदर मदनमोहन’ यातं अथानुसारी वणोच्चारामुंळें  डतस्र जाडतच 
अथववाही होते. तेव्हा ंअथव व वणोच्चार यानुंसार अंगें होतात असें म्हणता ंयेईल. 
 

पण याला अपवादडह होतात, व संगीतातं ते हमेशा डदसतात. ‘मुडदत सवत नच या काला’ [या गीताचा 
उल्लेख ‘लयागंसाधना – स्वरागं’ या भागातं येऊन गेला.] यातं सुरुवातीस डतस्र प्रवृडि वाटते, पण नच याऽ काऽलाऽ या 
पुढच्या शब्दाचंें चतस्र अंग प्रबळ झालें  कीं त्यामुळें  ‘मुडदत सवत’ याचीडह जाडत चतस्र बनडवण्याकिे कल 
होतो. आवतवनातं समप्रमाण ठेवण्याची बुडद्ध यामागें आहे. ‘अतुल तव कृडत, अडत भ्रमडव मम मडत, 
ईऽश्वराऽऽ [एकच प्याला या गिकरीकृत नाटकाची गिकरीकृतच नादंी. (त्या नाटकातंील इतर पद्यें गुजवरानंीं केलीं).], यातं ३, २, २, 
२, ३, २, २, ६ अशा मात्राचें म्हणजे एकूण २२ मात्राचें शब्द आहेत. समप्रमाणासाठीं ई आडण रा या अक्षराचंी 
लाबंी एकेका माते्रनें वाढवनू एकूण २४ मात्रा, भाषेवर अत्याचार न कडरता,ं बनडवता ं येतात. त्यातं 
शब्दानुंसारच अंगें दाखडवल्यास प्रमाणबद्धता जाते. अतुल तव कृडत = ३, २, २, = ७ अडत भ्रमडव मम मडत 
= २, ३, २, २, = ९, ईऽऽश्वराऽऽऽ = ८ असें होतें. ७, ९, ८ यामध्यें प्रमाणबद्धता नाहीं. पण ३, ५, ४ अशा 
प्रमाणाचंीं डमश्रणें केली तरी प्रमाण समतोल होत नाहीं, ‘िौल’ साधत नाहीं. म्हणून डतनाचे ८ गट, अथवा ४ 
चे ६ गट केले जातात, त्यानुसार उच्चार व स्वररचना केली जाते. तेव्हा ं एकंदर आवतवनातंील 
लयागंप्रमाणाचंा समतोल साधणें हेंडह एक जाडतभेदाचें कारणलक्षण होऊं शकतें. अथात् अंगावंरून आवतवन 
ठरतें तसें आवतवनानुसार अंगप्रमाण (जाडत) डह ठरतें. तसें कडरतानंा शब्दातं कोठें अडधकउणें झालें  तर 
त्याची भरपाई, वणोच्चारासं काहंीं मुरि घालून, स्वरालंकार वापरून, वगैरे मागांनीं केली जाते. 
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याचा डववके नसला तर तर डकत्येकदा बळानेंच जाडत उत्पन्न केली जाते. तशा प्रसंगीं उत्पन्न 
केलेल्या जाडतचीं अंगें स्वरालंकाराडंदकानंीं खुलडवणें अवश्य होतें: तसें न केल्यास तो बलात्कार सहजच 
डदसून येतो. ‘चंडद्रका ही जणूं’ याचे अथव व वणोच्चार या दृडष्टनें डतस्रजाडत, व अशव वणोच्चार आडण योडजलेले 

स्वरनाद या दृडष्टनें चतस्रजाडत, असे दोन प्रकार होणें युक्त आहे;  असें ककवा 

 असे. डमश्र (७ मात्राचं्या मापाची) जाडत या उच्चारातं प्रमाणशीर होत नाहीं. परंतु कोणी 
ती बळानें कडरतात; व तींत ‘का’ व ‘णू’ं याचें उच्चार फक्त एक माते्रनें अडधक दीघव करणें एवढेंच माडनतात; 

 असें. आता ंया डक्रयेंतडह, वाढडवलेल्या माते्रच्या अनुरोधानें जर (त्या माते्रपुरता 
नव्हे तर सबंध सात मात्राचं्या गटासाठीं) काहंीं सुबक स्वरालंकार घेऊन त्यामंध्यें वाढाव लपडवला तर 
कदाडचत् हें रूप आकषवक होईलडह. ज्या गायकानें हा प्रकार सुरंू केला त्यानें (दीनानाथानें) तसा प्रयत्न 
केला. परंतु तसें न कडरता ंकेवळ शेंवटच्या वाढलेल्या माते्रवर ठोस स्वर लावनूच हा वाढाव दाखडवला तर 
तें रूप काहंीं डवडचत्रच होतें. [चंडद्रका ही जणू ंयाचे मूळचे स्वर अगद्रीं स्थूलमानानें पाडहले तर  असे 

आहेत. येथील उदाहरणातं, ते  असे केले आहेत, त्यातं ६, ७ व १३, १४ या मात्रा अगदीं स्वतंत्र 
ठेडवल्यासारख्या डदसतात. जणों ऽ ऽ ऽ हा शब्दोच्चारडह ‘जणों, ओ - ओऽ’ असा सुटा आहे. पण हेंच (धा । ऽ । ऽ । सा । धा । सा । ऽ)(रा । ऽ । ऽ । म । 

ग । रा । ऽ) असें करून पहावें.] (या प्रकारामध्यें वाजडवलेली सनईची तबकिी आहे ती ऐकावी). असें का ंकेलें  
असावें याचा तकव  करंू जाता ं डनष्कषव हाच डनघतो कीं केवळ काहंीं वगेळेपणा, काहंीं स्वतःचें वैडशष्ट्य 
दाखडवणें एवढीच, डदशाधोरण नसलेली, प्रवृडि अशा डक्रयेमागें आहे, लयाबद्दलचा ‘हेतुमत् डवडनिय’ असा 
काहंींडह नाहीं. ‘चं’ व ‘ही’ याचंी एकेक मात्रा वाढडवल्यास डनियानें प्रमाणशीर डमश्र जाडत होईल व तसा 
त्या पदाचा वतावडह भाषा–अथानुसार कडरता ंयेईल. पण तसें कोणी केलेंच नाहीं. 
 

असले प्रकार दृडष्टआि केल्यास असें म्हणता ं येईल कीं जाती ज्या उत्पन्न होतात अथवा केल्या 
जातात, त्या आवतवनातंील लयागंामंधील प्रमाणबद्धतेचा तोल, वणोच्चार, अथवयुक्त शब्द असल्यास अथव, 
स्वरनाद–स्वरालंकार याचंी मािंणीमोिणी, यानुंसार होतात, व त्यानुंसार त्या त्या जाडतमधील ‘िौल’ जो 
म्हटला तो डसद्ध होतो. ककबहुना या घटकाचंा समुच्चय हाच िौल. 
 

या घटकामुंळें  आवतवनातं काहंीं अंगाचें तुकिे, अंगखंि, भासमान् होतात. लयाची जी गडत 
चाललेली आहे डतच्यामध्यें कोठें काहंीं बदल झाला असें डदसतें. या घटनेचें वणवन ‘यडतकल्पना’ या भागातं 
‘स्त्रीकलगी यडतशब्द, यडतभगं’ या मुद्याखालीं झालेंच आहे, तेव्हा ंआता ंडवशषे स्पष्टीकरण करण्याची जरूर 
नाहीं. मुद्दा असा कीं वगेवगेळ्या चलनामुळें, ‘यडत’ मुळें, आवतवनातं कोठें कोठें ‘यडतस्थानें’ येतात. अशा 
‘यडतस्थाना’ं मुळें, आवतवनाचे ‘खंि’ होतात. असे खंि आवतवनातं डकती, काय प्रमाणाचे व कोणत्या 
अनुक्रमाचे आहेत यावरून जाडत ठरते असेंडह म्हणता ंयेईल, व तशा तशा खंिामुंळें  आवतवनामध्यें तो तो एक 
प्रकारचा िौल येतो असें माडनता ंयेईल. पडहलाच मुद्दा येथें वगेळ्या शब्दातं माडंिला, असें कोणी म्हणेल; 
पण तसें नाहीं. जाडतडवचारातं एका खंिामध्येंच नव्हे तर कोठेंडह–उदाहरणाथव पद्याच्या चरणामध्यें-
उच्चारणमाला डकती डकती मात्राचंी आहे तें पाडहलें  जातें तर खंिामध्यें त्या मात्राचें गट केवढे, कोठें, कसे 
होतात त्याचा डवचार होतो. 
 

अंगानंीं बनलेले खंि डमळून अमुक गडतजाडतचें असें जें आवतवन डसद्ध होतें, त्यालाच अडतदेशानें 
‘ताल’ असें नावं आहे. ताल म्हणजे टाळीची डक्रया हा पडहला अथव, स्वरागंें व वणोच्चार हे टाळीचे, 
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हस्तडक्रयेचे प्रडतडनडध असल्यामुळें, पूवी एक प्रकारें डवस्तृत केला आहेच; आता ं येथें तो डवस्तृत अथवडह 
दुसऱ्या प्रकारें पुन्हा ंअडधक डवस्तृत केला गेला. (एक, दोन, तीन)(एक, दोन, तीन) हा एक डतस्रजाडतचा 
ताल होईल, तर (एक,दोन,तीन,चार) (एक,दोन,तीन,चार) हा एक चतस्रजाडतचा ताल होईल; पुन्हा 
(एक, दोन, तीन, चार)(एक, दोन, तीन, चार) (एक, दोन, तीन, चार) हा एक वगेळाच चतस्रजाडतचा 
ताल होईल. येथें खरें पाहता ं (१, २, ३) (४, ५, ६) वगैरे डलहावयास हवें, कारण या तालातंील एकूण 
मात्रा अनुक्रमें ६, ८, १२ आहेत; पण खंि स्पष्ट होण्यासाठीं जसे गोल कंस केले तसे आकंिेडह गटागटानें 
डलडहले. अतःपर मात्राचें आकंिे ओळीनें शवेटपयंत–समेपयंत डलहंू. 
 

पण यामध्येंडह वगेवगेळा िौल प्रतीत होऊं शकतो. उदाहरणाथव, (१, २, ३) (४, ५, ६) हा 

वरीलपैकीं पडहला ताल घेतला तर त्यातं  असा एक प्रकार होईल. [यातं 
लघुची मात्रा एक माडनली आहे, एक डवराम म्हणजे एक मात्रा ही प्रचडलत कल्पना थोिावेळ दूर केली आहे, कारण छंदःशास्त्रीय कल्पनाशंीं 

साम्यभेद दाखवावयाचा आहे.] (तालावतवनाची सुरुवात व शवेट स्पष्ट होण्यासाठीं दुहेरी दंिरेषा उभ्या केल्या 
आहेत). पण  असा, तीन मात्राचं्या [वरील कारणासाठींच गुरुच्या मात्रा दोन माडनल्या.] दोन खंिाचंा, 
सहाच मात्राचंाच, ताल केला तर त्याचा िौल वगेळाच भासेल. हें स्पष्ट होण्यासाठीं पाटाक्षरें वापरंू : 

 हा पडहला प्रकार समजला तर  हा दुसरा 
मानता ंयेईल; धींऽ हा दुप्पट लाबंीचा, दोन मात्राचंा केला. हे दोन्ही िौल वगेळे आहेत. जाडत डतस्रच, पण 
‘वजन’ वगेळें  झालें . हें अंगभेदामुंळें  झालें , लघुगुरंूच्या मािंणीमुळें झालें . (‘रा ऽ म’ व ‘चरण’ याचंी तुलना 
करून पहावी). 
 

अशा तऱ्हेचे डवचार छंदःशास्त्रातं होतात. परंतु लघुगुरंूची मािंणी म्हणजे अंगें व यडतस्थानें याचंा 
डवचार केला कीं छंदाच्या एकेका चरणाचा डवचार प्रायः संपतो. अंगडवचार अक्षरानुंसार केला कीं 
मात्रानुंसार यावरून जो भेद होईल तो अडधक भरीला येतो एवढेंच. पण गायनवादनातं याडहपेक्षा ंअडधक 
घटकाचंा डवचार केला पाडहजे. तो थोिा पाहंू. [‘सतालगेय पद्यरचना’ या कल्पनेऽनुसार मा. त्र्य.ं पटवधवन, ब . खासगीवाले, 
सहस्त्रबुदे्ध, ना. ग. जोशी आडदकानंीं छंदःशास्त्रीय डनयमासं मुरि घातली आहे. त्यातं प्रस्तुत लेखकाचें नातें कदाडचत् खासगीवाले व जोशी 
याचं्याशीं जुळंू शकेल.] 
 

‘ताल’ म्हणून जें आवतवन वर व्याख्यात केलें , त्यातं पाटाक्षरें बसडवलीं कीं त्याचें िौलयुक्त रूप 
डदसतें. अशा पाटाक्षरयुक्त तालावतवनाला ‘ठेका’ म्हणतात. अथात् प्रत्येक ठेका हा एकेक तालच आहे. पण 
केवळ ताल म्हणजे ठेका नव्हे; एका तालातं पाटाक्षरभेदानें अनेक ठेके असू ंशकतील. पूवीं ठेका असें वगेळें  
नावं नव्हतें, ताल ही एकच संज्ञा होती, आडण अजूनडह ठेका व ताल यानंा समानाथवकच माडनतात. पण 
त्यामुळें कल्पना अस्पष्ट होतात असें प्रस्तुत लेखकाला डदसून आलें  आहे, व म्हणून ताल आडण ठेका हे शब्द 
वर साडंगतल्याप्रमाणें वगेवगेळ्या अथानें वापरण्याकिे त्याचा कटाक्ष आहे. (‘काहंीं प्रचडलत ठेके’ या भागातं 
लेखकाचा दावा अडधक स्पष्ट होईल). ठेका म्हणजे अमुक एका तालाचें पाटाक्षरयुक्त, ‘वजन’ स्पष्ट 
करणारें, प्रमाडणत वणवस्वरूप; आडण ‘ताल’ म्हणजे ज्यातंील अंगें, खंि, यडतस्थानें व जाडत साडंगतलेलीं 
आहेत असें आवतवन. (िौल व वजन यातंील फरक लक्षातं घ्यावा. ते ते उच्चारवणव व त्याचंें कमीअडधक बल 
लक्षातं घेतल्याडशवाय ‘वजन’ कळणार नाहीं. ‘िौल’ हा शब्द स्थूल होय). 
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हें आठ मात्राचंें दोन खंिाचंें, ४–४ लघंूचें, चतस्र जाडतचें आवतवन झालें . हा झाला ताल. आता ंयातंील 
काहंीं ठेके पहा. 
 

 याला प्रडतताल म्हणतात 
 

 हा धुमाळी. 
 

 हा अध्धाताल. 
 
(डतट, धाधा हे वणव एकाच दंिरेषाचं्या जोिीमध्यें असल्यामुळें त्याचंी मात्रा एकूण एकेकच. त्या माते्रचे 
दोनदोन समान भाग आहेत हें दाखडवण्याकडरता ंदंिरेषेवर २ चा आंकिा टाकला आहे.) 
 

येथें प्रथमदशवनीं असें वाटेल कीं ‘डतट कत गडद गन’ येथें जाडत बदलली. परंतु तसें होत नाहीं 
कारण डतट याची एकच मात्रा आहे. डतट हा लघु माडनला [वरील टीपा (डनळ्या रंगातील) पहाव्यात.] तर डत हा दु्रत व 
ट हा दुसरा दु्रत, डतट डमळून दोन दु्रत = एक लघु, जसा धा. हाडह डवचार छंदःशास्त्राच्या मात्रावृिभागातं 
आहेच. पण तेवढ्यानें आता ंभागत नाहीं. डतन्ही ठेक्याचंी यडत समानच आहे. यडतस्थान चवर्थया माते्रनंतरच 
आहे. 
 

ठेके म्हणून पहावते. असें डदसेल कीं प्रत्येकाचा िौल, वजन, वगेळें  आहे. माते्रचे दोन अंग–भाग जे 
केले ते कोठें कोठें यावर हा फरक पितोच, आडण डशवाय, ‘धा, धीं’ अशी भारदस्त, घोषयुक्त ‘वजनदार’ 
अक्षरें (यानंा ‘भरे बोल म्हणतात) व ता, तीं; कत, नक अशी ‘हलकीं’ अक्षरें (यानंा ‘खाली बोल’ म्हणतात) 
हीं कोठें कोठें पिलीं आहेत यावर हें ठेक्याचें वजन ठरतें. (याला ‘खालीभरीचा फरक’ म्हणतात). 
 

‘वजन,’ म्हणजे डवडशष्ट पडरणाम करणाऱ्या अशा आवतवनाचा धमव, तालधमव, हा मात्राचंीं अंगें या 
एकाच घटकावर म्हणजे जाडत–यडतवर अवलंबून नाहीं, [म्हणजे जाडत ही सामान्य कल्पना, ताल म्हणजे अंगखंिजाडतयुक्त 
आवतवन ही डवडशष्ट जाडतकल्पना, आडण (अमुक वजनाचा) ठेका हें प्रत्यक्ष व्यवहारातं येणारें तालस्वरूप. वजन तालाला नाहीं आडण जाडतला नाहीं; 
ठेक्याला आहे. ‘चत्–चत्–पु–ट : ।’ ही केवळ चतस्र जाडत नव्हे तर हा चतस्र जाडतच्या एकूण चार मात्राचं्या तालावतवनाचा अमुक वजनाचा ठेका. 
 

लेखकाचा तकव  आहे, व तो साधार आहे असें त्याला वाटतें, कीं भाषेच्या मोिणीप्रमाणें छंद, छंदाबरोबरच ठेके, आडण ‘व्याकरणासाठी’ 
त्या ठेक्याचंी ताल–जाडत–खंि आडद ‘लक्षणा’ंनुसार वगववारी–डवश्लेषण, अशी प्रडक्रया होत असावी. या तकाचा प्रपंच पुढें ‘तालडववेका’ंत केला 

आहे.] तर आघातवणव, गंभीरध्वडन व मृदुवणव हे कोठें कसे आहेत यावर मुख्यतः अवलंबून आहे. म्हणून 
लेखकानें जो ‘ताल’ हा साधारण शब्द ककवा स्थूलशब्द व ‘ठेका’ हा डवडशष्ट शब्द असा भेद केला तो मानून 
असें म्हणता ंयेईल कीं ‘वजन’ तालाला नसतें तर तें ठेक्याला असतें. [एक उदाहरण सहज सुचलें  म्हणून देतों. 
 

‘कडित्कान्ताडवरहगुरुणा स्वाडधकारात्प्रमिः’ आडण ‘मेघालोके भवडत सुडखनोऽप्यन्यथावृडि चेताः’ या दोन्ही चरणाचंा छंद–ताल–
जाडत एकच आहे, वृि मंदाक्रान्ता. पण वजन वेगळें भासतें. ‘कडित्कान्ता’ आडण ‘मेघालोके’ याचं्या वणोच्चारघोषाघातातं भेद आहे. हे एकाच 
तालाचे ‘ठेके’ वेगळे आहेत! हल्लीं जो वेगवेगळे ‘कायदे’ व ‘गडत’ हा भाग तबल्यातं आहे त्यातं हाच डवचार डदसतो. 
 

बरें, मंदाक्रान्ता हें अक्षरगणवृि, मात्राविृ नव्हे; म्हणून सोिून डदलें , तरी डनखळ आधुडनक मात्रावृिातंडह हा प्रकार डदसेल. 
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कुसुमाग्रजकृत ‘गजा जयजयकार’ या प्रडसद्ध कडवतेंतील येथें सहज सुचलेले चरण पहा. ‘कशास आई डभजडवडस िोळे, उजळ तुझें 
भाल. रात्रींच्या गभांत उद्याचंा असे उषःकाल. सरणावरती आज आमुचीं पेटतात पे्रतें, उठडतल त्या ज्वालातुंडन भावी क्रान्तीचे नेते’. या चार 
चरणातंील प्रत्येकाचें वजन वेगवेगळें आहे, ताल तोच. येथें ठेका जरी एक धडरला तरी त्याच्या वणाक्षराचंी अदलाबदल करून प्रत्येक चरणास 

वेगळा प्रकार केला तरच ‘साथ’ होईल. (अशा ठेक्याच्या अदलाबदलीच्या प्रकारासं ‘पलटे’ म्हणतात).] (या मुद्याचें महत्त्व, ‘काहंीं 
प्रचडलत ठेके’ या भागातं स्पष्ट होईल). अथात् एकाच तालाचे वगेवैगळ्या वजनाचे वेगवगेळे ठेके होतील. 
‘िौल’ एक असेल. 
 

प्रडतताल, धुमाळी व अध्धा यावंरील ठेक्याचं्या जोिीनें ‘कशासाठीं पोटासाठीं’, ‘रामरामजय, 
रामकृपाघन’ ‘दास भयो है, शरन डपयारा,’ ‘काहंीं केल्या बोलत नाहीं’ हे चरण म्हणून पहाव,े म्हणजे 
ठेक्याचें ‘वजन’ समजेल व अमुक गीतरचनेला अमुक ठेकाच अडधक योग्य हें पटेल. ‘िौल’ एकच आहे. 
 

या ठेक्यातं आडण चरणातं आणखी एक तालधमव दृष्टीस पितो. आठआठ मात्राचं्या या आवतवनामंध्यें 
मध्यन्तरीं एक प्रमुख खंि होतो, यडतस्थान पितें. 
 
 कशासाठीं–पोटासाठीं. रामरामजय–रामकृपाघन. 

 दास भयो है–शरन डपयारा. काहंीं केल्या–बोलत नाहीं. 

 धाधाधींता–डतटकतगडदगन. धाधींधाकत–नकधींधागेडतट. 
 धाधींधाधातीं–तातींधाधातीं.  
 

येथें चार मात्रानंंतर यडतस्थान आहे. तेथें जणू ंकाय एक डवश्राम, एक साम्यावस्था येते. तीच 
दुसऱ्या चार मात्राचं्या खंिाच्या आधींची. अशा डठकाणीं जो वणव असतो तो काहंीं डवडशष्ट प्रकारें वगेळा उठून 
डदसावा अशी ठेक्यामध्यें योजना कडरतात. सामान्यतः तेथें मृदुवणव असतो. तेथें टाळीची डक्रया न कडरता ं
डनःशब्द डक्रया होते. म्हणून टाळीच्या आवाजाच्या दृडष्टनें हें प्रमुख यडतस्थान डरकामें, म्हणजे कहदी भाषेंत 
‘खाली’ असतें. त्याला ‘कालस्थान’ असाडह शब्द आहे. लक्षणेनें या स्थानालाच ‘खाली’ ककवा ‘काल’ असें 
म्हणण्याचा प्रघात आहे. खाली ककवा काल म्हणजे आवतवनातंील प्रमुख यडतस्थान, जेथें डनःशब्द डक्रया व 
मृदुवणव शोभनू डदसेल अथवा इतर काहंीं उपायानंीं तें स्थान स्पष्ट होईल. (खाली हें येथें नाम झालें , ‘काल’ 
याला एक संकुडचत अथव डदला). 
 

‘खाली’ डदसेल ती वणोच्चाराच्या शस्ट्क्तवरूनच. डतस्रजाडतमध्यें समान शस्ट्क्तनें ‘एक् दोन् तीन् चार् 
पाचं् सहा’ असें म्हटलें  तर खाली डदसणार नाहीं. ‘चार’ मधील ‘चा’ चा उच्चार इतर उच्चाराचं्या मानानें कमी 
शस्ट्क्तचा केला, मृदु केला, तरच एक्दोन्तीन् आडण चापाच्सा; असे तीनतीन मात्राचें दोन खंि डदसतील. 
 

वरील उदाहरणातं स्वरयोजना असली तर ‘चार’ च्या ‘चा’ चें जें स्थान, तेथें काहंीं वैडशष्ट्यपूणव 
स्वर–स्वरालंकार असले तरी ‘खाली’ डदसेल. 
 

स्वरागं–तालागं जोिीनेंच जातें तें असें. [स्वरयोजनेचा डवचार या पुस्तकातं नसल्यामुळें हें वाक्य येथें अनाठायीं वाटेल 
पण तें महत्त्वाचें आहे, व त्याआधींचें वाक्य लक्षपूववक पाडहल्यास त्याचा मतलब पटेल. तालवाद्य, सशब्द शारीडरक डक्रया (टाळी वगैरे) हें तर 
राहोच, परंतु वणोच्चाराचे आघातडह टाडळले तरी केवळ आकारानें स्वर–स्वरालंकाराचं्या अंगानुंसार ‘ताल’ दाखडवता ंयेईल हा मतलब. (पण त्यातं 
‘ठेका’ डदसणार नाहीं. ठेका वणोच्चारभेदानेंच व्यक्त होणार). पूवींच्या भागाच्या टीका-डटप्पणीमधील ओंवीचें उदाहरण पहावें. ती ओंवी ‘आआ 
आआ’ अशी केवळ स्वरानंीं म्हटल्यासडह ताल प्रकट होईल.] 
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वरील उदाहरणातं, खाली तालावतवनाच्या मध्यभागीं दाखडवली. सामान्यतः ती मध्यें असतेच, व 
त्यामुळें तालावतवनातंील लयागंप्रमाणाचंा तोल राहतो. पण तालावतवनातंील मात्रा डवषम असतात तेव्हा ंती 
मध्यभागीं असू ंशकत नाहीं म्हणून मध्यभागाच्या जवळपास असते. नऊ मात्राचंा अंक नावंाचा ताल आहे, 
त्याचें यडतस्थान पाचंव्या माते्रवर आहे. सतरा मात्राचं्या वणवडभन्न नावंाच्या तालाचें यडतस्थान नवव्या माते्रवर 
आहे. 
 

 अंकाचा ठेका. 
 

 
 

 
 

(खालीचें डचन्ह म्हणून दंि–वक्रदंिाखंालीं ॰ असें केलें . आघातस्थान–तालस्थान,–टाळी,–व 
सम हीं अनुक्रमें × व + या डचह्नानंीं दाखडवलीं). 
 

येथें टाळीचा काल, म्हणजे व्याख्येनें “लघु,” ४, ५, वगैरे मात्राकालाचंा डदसला. डतस्रजाडतच्या 
तालाच्या उदाहरणातं तो ३ मात्राचंा डदसला. तेव्हा ंपूवी ‘तालागं–लघुच्या मात्रा चार’ असें साडंगतलें  त्यास 
बाध आला असें वाटेल. परंतु तें पूणांशीं खरें नाहीं. स्वरागं–तालागं याचंें तुलनात्मक कोष्टक रडचतानंा १ 
तालागंलघु = ४ स्वरागंमात्रा असा डहशबे सामान्यतः असतो, असें स्पष्ट केलें  होतें. सामान्यतः म्हणजे 
बहुधा, बहुताशंीं, एवढेंच. कारण १ तालागंलघु = ४ स्वरागंमात्रा हें फक्त चतस्रजाडत (व डतचीं उपागंें 
द्व्यस्र व मानुष उपजाडत) मध्येंच जुळेल. डतस्र, खंि, डमश्र, संकींणव या जातींत एक लघु जरी चार मात्राचंा 
केला तरी उरलेला भाग अनुक्रमें २, १, ३, ५ मात्राचंाच होणार. (येथें डतस्र जाडतची उपजाडत वृि, ६ 
मात्राचंी, डहशबेासाठीं वापडरली). 
 

हें पूवापार चालत आलेलें  आहे; डचत्र, वार्मतक, दडक्षण, अधंडचत्र, डचत्रतर, षट्डचत्र वगैरे मागांतडह 
तें स्पष्ट होतेंच. नवीन नाहीं. चाचपटु, षट्डपतापुत्रक, पंचपाडण या प्राचीन तालातं तोच प्रकार आहे. 
[मतंगानंतरच्या गं्रथामंध्यें लघु १, २, ३, ४, ५, ७, ८ अथवा ९ मात्राचंा असू ंशकतो असें साडंगतलें  आहे, ६ मात्राचंा लघु फक्त सोडिला आहे. म्हणजे 
एकाकी उपजाडतपासून सकंीणव उपजाडतपयंतच्या सवव जाडत–उपजाडत मान्य केल्या आहेत. ७ मात्राचंा लघु म्हणजे ७ मात्रानंतर ८ व्या माते्रच्या 
सुरुवातीला टाळी यावयाची अथवा, प्रस्तुत लेखकाच्या तालव्याख्येच्या डवस्तृतीकरणाच्या डसद्धातंानुसार, काहंीं डवशषे यडत जाणवले असा 
वणोच्चार व्हावयाचा, ककवा स्वरालंकार दाखवावयाचा. आजडह दाडक्षणात्याचं्या पद्धडतमध्यें हा प्रकार आढळतो. तो आपल्याकिे व्यवहारातं डशल्लक 
आहे हें मात्रा, खंि व जाडत याचंा तकव डवचार केल्यास डदसतें हें आता ंसाडंगतलेंच. मात्र सहा मात्राचंा लघु असलेली ‘वृि’ उपजाडत कां वजव केली हें 
कळत नाहीं. ‘वृि’ हें नावं डद्वधा उपयोगाचें होऊं नये हें कारण पटण्यासारखें नाहीं. ६ हें ३ चें डद्वि रूप, अथवा द्व्यस्र-जाडतचें डत्ररावतवन, असेंडह 
नाहीं. तसें क्षणभर माडनलें  तर तोच न्याय ४ व ८ यासं का ंलागू ंनाहीं याला उिर नाहीं. हा एक न सुटलेला ‘पौराडणक’ प्रश्न आहे. 
 

१ माते्रचा लघु रंजक नाहीं म्हणून, आडण २ मात्राचंा लघु डवलंडबत व छोट्या आवतवनाडशवाय रंजक नाहीं म्हणून पुढें बहुधा वजव केला 
असावा.] 
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‘नािीच्या ठोक्यानुंसार लघु’ हा जो डहशबे केला, त्यातंडह एका टाळीच्या (लघु) कालातं ३, ४, ५, 
६, ७, ८ अथवा ९ मात्रा म्हणजे ऱ्हस्वाक्षरोच्चारकाल साडंगतले; त्यामध्यें हीच दृडष्ट होती. तोडह डहशबे जुनाच 
आहे. ‘एका लघुच्या मात्रा ३ पासून ९ पयंत’ हें कसें याचा उलगिा येथें होतो. 
 

परंतु सामान्यतः १ लघु = ४ मात्रा हें ढोबळ गडणत आहे, तें हस्तडक्रयेला सोपे आहे, व त्यानुसार 
असलेले ताल व ठेके फार लोकडप्रय होतात इतकें च नव्हे तर त्यातं डवद्विा आडण वैडवध्य–वैडचत्र्य 
दाखडवण्यासडह भरपूर वावं डमळतो. (याची डचडकत्सा पुढें ठेक्याचं्या वणवनातं कहरवा–धुमाळी, तीनताल–
डतलवािा इत्याडदकाचं्या संदभांत येईल). म्हणून ‘चतस्र जाडत मुख्य’ असें म्हटलें  जाई. 
 

या भागातंील डववचेनावरून असें डदसतें कीं केवळ स्वर असोत अथवा पाटाक्षरासंारखे वणोच्चार 
असोत, ‘अंगाचें’ म्हणजे मात्राचें अथवा मात्राभागाचें वगेवगेळे समुदाय हे गडतयतींनीं होतात. अंग हा 
लयतालाचा मूलभतू घटक असून त्या अंगाचं्या जिणघिणीनुसार इतर तालधमव ठरतात. अशी 
जिणघिण अनेक प्रकारें कडरता ंयेईल हें उघिच आहे. त्या प्रकाराचंें सोपपडिक डववरण शक्य आहे काय 
व असल्यास तें कोणतें, हें पहावें लागेल. त्या डवषयाकिे म्हणजे ‘प्रस्तार’ या कल्पनेकिे आता ंलक्ष 
पुरवावयाचें आहे. 
  



 अनुक्रमणिका 

११. प्रस्ताराची तोंडओळख 
 

‘प्रस्तार’ हा तालाचा दहावा प्राण आहे. यातं दहावा म्हणजे शवेटचा असें अडभपे्रत नाहीं; मात्र हा 
डवषय शवेटीं पहावा असें त्याचें स्वरूप आहे खरें, कारण त्यासाठीं आधींच्या कल्पना ठीकठीक हव्या. 
 

प्रस्तार हा एक अनेक डवषयासं लागू ंपिणारा डवचार आहे, केवळ संगीतासच नव्हे. आपणाजंवळ 
कोणतेडह घटक असले, आडण त्याचंी एकूण संख्या (घटकसंख्या) डदलेली असली व एकाच वळेीं त्यातंील 
अमुक इतकेच पण कोणतेडह घटक घेऊन एकेक ‘गट’ करावयाचा असला, तर एकूण गट डकती होतील? 
ते कोणते? त्यानंा ंकाहंीं डवडशष्ट क्रमानें माडंिता ंयेईल काय? ती मािंणी काय? म्हणजे डवडशष्ट क्रम कसा 
द्यावा? त्या मािंणींत प्रत्येक गटाला एकेक डनडित क्रमाकं डमळणार; तेव्हा ं क्रमाकं कळला तर त्या 
क्रमाकंाच्या गटाचें स्वरूपवणवन हेंडह डनडित होईल. तें कसें ओळखावें? ककवा उलट, जर अमुक एक 
गटस्वरूप माहीत आहे, तर त्याचा जो डनडित क्रमाकं असणार तो कसा ओळखावा? इत्याडद प्रश्नाचंा 
डवचार हा प्रस्तारडवचार. 
 

समजा, आपणाजंवळ (खेळण्याच्या) पत्त्याचंा एक जोि आहे. म्हणजे एकेक पिा हा एकेक घटक 
आहे, व एकूण ५२ पिे असल्यामुळें एकूण घटकसखं्या ५२ आहे. आता ंअसें माडनलें  कीं तेरा तेरा पत्त्याचंा 
एकेक गट आपण करणार आहोंत; जणू ंकाय चार ‘गिी’ खेळणार आहेत व त्यामंध्यें हे सवव ५२ पिे 
वाटंावयाचे आहेत. अथात् एकेका गड्याला १३–१३ पिे डमळणार; एकेक गटातं पिे तेरा. आपण प्रत्येक 
गटाला एकेक “अवयव” म्हणूं, आडण त्या प्रत्येक गटातं म्हणजे अवयवातं जे १३ पिे, त्याचं्या १३ या 
संख्येला “अवयवमान” म्हणूं. (४ गट म्हणून ४ हें अवयवमान नव्हे). तेरा पत्त्याचंा एक अवयव, त्याचें 
अवयवमान १३, म्हणजे त्यातं १३ घटक आहेत, एकूण घटकाचंी संख्या म्हणजे “घटकसंख्या” ५२ आहे. 
तर असे वगेवगेळे अवयव डकती होतील? म्हणजे एका गड्याला १३ पानाचंा एक असे डकती प्रकारचे ‘िाव’ 
डमळंू शकतील?–तो आंकिा फार मोठा असला पाडहजे हें कोणीडह लगेच सागेंल.–या वगेवगेळ्या 
िावाचं्या एकूण संख्येला “संख्यान” असें नावं आहे. ५२ पत्त्यातूंन एका वळेीं कोणतेडह १३ उचडलले तर 
एकूण वगेवगेळे प्रकार डकती होतील हें ‘संख्यान’, शाळेंत बीजगडणत डशकडवतात त्यातंील एका 
डसद्धातंाचं्या सहाय्यानें [हा डवषय ‘पम्युवटेशन्स् अ ण्ड् कॉस्ट्म्बनेशन्स्’ असा डशकडवला जातो, आडण बाय्नॉडमय्ल् [खरें पाहता ंपॉडलनॉडमय्

ल] एक्स्पान्शन्स् जमलीं कीं हें गडणत जमतें. ‘कॉस्ट्म्बनेटोडरयल ॲन डलसीस्’ चा हा भाग आहे.] काडढता ंयेतें. परंतु त्या संख्यानातं 
येणारे वगेवगेळे अवयव प्रत्येकीं कोणते याचें वणवन त्यातं सागंता ं येत नाहीं. संख्यानाच्या शक्य त्या सवव 
अवयवाचंी यादी, काहंीं डवडशष्ट धोरण–डनयम लावनू, करणें, म्हणजेच ‘प्रस्तार’ मािंणें, प्रस्तार करणें. 
असा प्रस्तार डलडहला तर त्याला जागा डकती लागेल, व्याप डकती लागेल, तो त्याचा ‘अध्वदेश’; आडण तो 
‘म्हटला’ तर म्हणण्याला जेवढा काल लागेल तो त्या प्रस्ताराचा ‘अध्वयोग.’ डवडशष्ट धोरणानें मािंणी 
केल्यामुळें अवयवासं प्रत्येकीं एकेक डनडित क्रमाकं डमळतो. अवयव हे जणू ं त्या प्रस्ताराचे भेदच आहेत, 
म्हणून त्या त्या क्रमाकंाला ‘प्रस्तारभेदाकं’ ककवा ‘भेदाकं’ म्हणतात. भेदाकं माहीत असला तर त्याचा 
अवयव, त्याचा प्रस्तारभेद कोणता, हें लगेच (मािंणीनुसार) ठरतें. तें अवयवरूप (भेदस्वरूप) सागंणें 
याला ‘नष्टरूप’ काढणें, ‘नष्टडक्रया’ ककवा नुसतें ‘नष्ट’ म्हणतात; जणू ंकाय तें रूप नाहींसें झालें  आहे, नष्ट 
आहे, तें आपण शोधून काढीत आहोंत. उलट, हें अवयवस्वरूप, हा प्रस्तारभेद, माहीत असला आडण त्याचा 
क्रमाकं कोणता हें हवें असलें  तर क्रमाकं हवा आहे, ‘उडद्दष्ट’ आहे, म्हणून त्याला ‘उडद्दष्ट काढणें,’ 
‘उडद्दष्टडक्रया’ अथवा नुसतें ‘उडद्दष्ट’ म्हणतात. 
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प्रस्तार, संख्यान, अध्वदेश, अध्वयोग, उडद्दष्ट अथवा भेदाकं अथवा प्रस्तारभेदाकं अथवा 
प्रस्तारावयवाचा (अवयवाचा) क्रमाकं, आडण नष्ट अथवा भेदाकंानुसार तें तें प्रस्तारभेदरूप अथवा 
प्रस्तारावयवाचें रूप, या कल्पना येथें स्पष्ट झाल्या. 
 

संख्यान बीजगडणतानें सहज काडढता ंयेतें, म्हणून अध्वदेश व अध्वयोग हेडह सागंता ंयेतात. परंतु 
नष्टोडद्दष्टासाठीं मािंणीचे डनयम माहीत हवते, आडण तशी मािंणी करणें व प्रत्येक अवयवाचें रूप वणवन करणें 
हें फक्त भारतीयानंींच केलें  आहे. प्रस्तारडवचार शुद्ध भारतीय आहे [पाडिमात्यापंकैीं पूवींच्या ग्रीक्–रोमन्–इटाडलयन् 
डवद्वानानंीं प्रस्तार-डवचार केलेला नाहीं. त्याचा उगम जमवनींत ष्टाय्फेल ्[१५४४] च्या काहंीं गडणतातं डदसतो. पुढें फ्रान्स्मध्यें प्येर फेमा [१६०१–
१६६५] व ब्लेझ् पास्काय् [१६२३–१६६२] यानंीं त्यातं लक्ष घातलें . त्याचं्यासमोर द्यतूक्रीिेमधील काहंीं प्रश्न होते. उदाहरणाथव अमुक तऱ्हेच्या 
जुगाराचा िाव अमुक एवढ्या अवस्थेंत अधववट थाबंला, तर जयपराजय कसा ठरवावा—म्हणजे, िाव चालंू राडहला असता तर कोणाचा जय होऊं 
शकला असता? असे प्रश्न सोिडवण्याच्या डनडमिानें त्या दोघानंीं जी गडणतपद्धडत चालंू करून डदली, डतचा पुढें ‘प्रॉबेडबडलटी’ [सभंाव्यता] या 
शास्त्रातं डवस्तार झाला आडण हें शास्त्र आता ंसववगामी आहे; आंकिेवारी कशी व कोणत्या आिाख्यानंीं जमा करावी, येथपासून तों अमुक मनुष्य 
साधारणपणें कोणत्या वषी मरणें सभंवनीय आहे येथपयंत रोजव्यवहारातंसुद्धा ं या शास्त्राचा उपयोग होतो. न्यूटन् [१६४२–१७२७] व गाउस् 
[१७७७–१८५५] याचं्या गडणताचा त्यातं सुरुवातीस अतोनात उपयोग झाला. हें सवव खरें, परंतु प्रस्ताराची मािंणी अशी पाडिमात्यानंीं केली नाहीं. 
कदाडचत् त्यानंा इतर भाग अडधक महत्त्वाचा वाटला असेल. आरबानंींडह प्रस्तार उचडलला ककवा वाढडवला नाहीं. तो भारतीयापंुरताच राडहला. 

ईरानमध्यें काहंीं थोिा डदसतो. [पहा पटवधवनकृत ‘गज्जलाजंडल’ ची प्रस्तावना].] आडण फार प्राचीन कालापासून अखंडित 
परंपरेनें चालत आलेला आहे, [पाडणडन, याज्ञवल्क्य, नारद, मण्िूक याचं्या डशक्षागं्रथामंध्यें प्रस्ताराचा डवचार नाहीं. छंद हेंडह एक 
वेदागंच, त्याचा सवांत जुना उपलब्ध गं्रथ कपगलमुनींच्या सूत्राचंा. त्यातं प्राकृत छंदःशास्त्रडह आहे. त्याचा काल डक्रस्तापूवी ३०० समजंू. या आधीं 
चरकसडंहतेंत [डक्रस्तपूवव १०००?] व सुश्रुतातं [डक्रस्तपूवव ५००–७००?] काहंीं प्रस्तारभेद व ते कसे काडढले याच्या रीती आहेत. त्याचंें ‘शास्त्र’ असें 
कपगलाचंें. अथात् तें केवळ छंदासाठीं, म्हणून त्यातं लघुगुरंूवरच सवव भर आहे. डवशषेतः आठवा अध्याय पुढें वृडद्ध पावला. या गं्रथातं प्रस्तारडवचार, 
नष्टोडद्दष्टाच्या डनयमासंह, आहे. मूळचा सूत्रबद्ध गं्रथ हलायुधानें [डक्रस्तीशक ७००–८००] नुसता डववृतच केला नाहीं, तर त्यातं स्वतःची भर 
घातली. काहंीं रीती हलायुधाच्या स्वतःच्या आहेत. सूडचमेरुचें लेखन हलायुधानें प्रथम केलें . [मात्र तो मेरु पूवींडह वैडदक पाठातं होताच असें 
कशते्रशास्त्री यानंीं डसद्ध केलें  आहे. गं्रथसमास्ट्प्तदशवक डद्वरुस्ट्क्त उल्लेखून, ‘परेपूण ंपरेपूण ं मेरुप्रस्तारतो भवेत् । परे पूण ंपरे पूणं मेरौ इडत ।’ इ]. 
जयच्छन्दकता [डक्रस्तीशक सुमारें ६००] व वृिरत्नाकरकते केदारभट्ट [सुमारें ९००–१०००], यानंीं प्रस्तारडवचारातं अडधक भर घातली. तथाडप हें 
लघुगुरुदु्रत-सबंंडधतच होतें. छन्दोनुशासनकता जयकीर्मत [१०००] यानें मात्राडवचार सुरंू केला, व काव्यानुशासन आडण छन्दोनुशासन याचंा कता 
हेमचन्द्र [सुमारें ११००] यानें त्यातं अडधक भर घातली. भास्कराचायांनीं [सुमारें ११५० समजा] त्यातंील काहंीं गडणतपद्धतींत सुधार केला. 
शार्ङ्व देवाच्या गं्रथातं [सुमारें १२००] मात्राप्रस्ताराचंी मािंणी प्रथम डदसते. गणेश दैवज्ञानें [सुमारें १५००] त्या मािंणीपैकीं काहंीं भागाचंा उपयोग 
ग्रहगडणतासाठीं केला. गडणतकौमुदी व वृिरत्नाकरावरील टीका डलडहणारे चौदाव्या डक्रस्ती शतकातंील नारायणपडंित व सोळाव्या शतकातंील 
नारायणभट्ट, यानंीं मात्राप्रस्तार व मेरू याचंा डवचार अडधक वाढडवला. (‘वृिरत्नावली’ हा गं्रथडह नारायणभट्टाचंा आहे पण तो पाहण्यास डमळाला 
नाहीं.) अशा तऱ्हेनें डक्रस्तीशक १६०० पयंतचा अखंडित व वाढता प्रस्तारडवचार उपलब्ध आहे, त्यानंतरच्या काळातं स्वतंत्र डनर्ममडत अथवा 
प्राचीनावर नव्या दृडष्टचें भाष्य–वार्मतक वगैरे प्रडसद्धसें नाहीं. 
 

‘काश्मीरातं काव्यालंकार, बंगालमध्यें छंद, द्राडविामध्यें वेदान्त व महाराष्रातं न्यायव्याकरण’, अशा अथाचा श्लोक जुन्या 
शास्त्रीपंडितामंध्यें रूढ असे. त्याबद्दल लेखकाला डवशषे माडहती नाहीं. परंतु महाराष्रापुरतें बोलावयाचें तर, भास्कराचायव, गणेश दैवज्ञ व 
नारायणपंडित व भट्ट हे महाराष्रीय; त्यापैकीं भास्कर व गणेश हे आचायव छंदाचे नव्हेत. छंदावर अडधकार नारायणभट्टाचंा; त्याचें डशष्य सवव 
प्रातंामंधील होते, त्यापंैकीं महाराष्रीय परंपरा फार मोठी व आजतागायत चालंू असलेली आहे. तीपैकीं मुख्य नावंें अशीं. डवश्वेश्वरभट्ट ऊफव  गागाभट्ट 
[ज्यानंीं डशवाजीमहाराजासं प्रथम राज्याडभषेक केला ते], डसद्धान्तकौमुदीकते भट्टोजी दीडक्षत, व्याकरणकार नागोजीभट्ट, वैद्यनाथ ऊफव  अन्नंभट्ट 
पायगुंिे, अहोबलशास्त्री, नीलकंठशास्त्री थिे, गोकवदाचायव अष्टपुते्र, बाळशास्त्री रानिे, राघवेंद्राचायव गजेंद्रगिकर, मेरुशास्त्री गोिबोले, मोरशास्त्री 
साठे, अष्टाध्यायीचे भाषातंरकार वासुदेवशास्त्री व त्याचें डचरंजीव काशीनाथशास्त्री अभ्यंकर, राघवेंद्राचायांचा अखंि वंश नारायणाचायव–रामाचायव–
वामनाचायव–अनंताचायवत–बाळाचायव व एस्ट्ल्फन्स्टन् कॉलेजमधील प्रोफेसर [कै.] अश्वत्थामाचायव गजेंद्रगिकर, रंगाचायव रड्डी, हल्लीं हयात 
असलेले डचत्रावशास्त्री–खुपेरकरशास्त्री इत्याडद. परंतु, उपरोडल्लडखत श्लोकास मान देण्यासाठीं कीं काय, ही मंिळी छंदाबद्दल प्रडसद्ध नव्हेत, 
न्याय–व्याकरणातंच रमलेली; म्हणजे मध्यें महाराष्राची छंदपरंपरा खंडित झालेली आहे. अथवा ती सुप्त होती, कारण रड्डीशास्त्र्यानंीं रामजोशाचंा 
(?) ‘छंदोमंजरी’ हा गं्रथ उजेिातं आडणला व खुपेरकरशास्त्र्यानंीं बरीच छंदडववृडत केलेली आहे. त्याचें आधीं करािचे डवठोबाअण्णा दप्तरदार, 
अनेक लोकडप्रय व पंडितमान्य ससं्कृतमराठी पद्यें करणारे, याचंा ‘सुश्लोकलाघव’ गं्रथ झाला. परंतु डवठोबाअण्णा व रामजोशी (?) याचंी परंपरा 
नारायणभट्टाचीच कीं काय तें माहीत नाहीं. [‘छंदोमंजरी’ रामजोशी शाहीर याचंी नव्हे, असें मत हल्लीं आलें  आहे त्यातंील ग्राह्ाग्राह् ठाऊक नाहीं.] 
परशुरामपंततात्या गोिबोले याचंें ‘वृिदपवण’ तर तीनचार डपढ्यानंा ंसदंभाधार झालें . अलीकिच्या काळातं ‘वेदागंाथवचंडद्रका’कार डशवरामशास्त्री 
कशते्र, केमकर, वेलणकरशास्त्री यानंीं जें मोठें ‘जतन करण्याचें’ कायव केलें  आहे, त्यातं छंदासडह उजाळा डमळाला; परंतु त्यामध्यें नवी वार्मतकें  ककवा 
स्वतंत्र डनर्ममडत नव्हती. तशी नवी छंदडनर्ममडत करणारातं सावरकर [‘वैनायक’वृि], अडनल ऊफव  आ. रा. देशपािें [‘मुक्तछंद’], माधवराव पटवधवन 
[अनेक कायद्याचंीं गझ्लें–वास्तडवक गझ्ल्चा एक कायदा मराठींत मोरोपंतापंासून आहे–] हे प्रमुख होत. नव्या वार्मतकाचे मुख्य कते पटवधवन व 
ना. ग. जोशी. जोशी यानंीं पटवधवनाचं्या दोन्ही छंदोरचनासं मागें टाडकतील अशा तऱ्हेचीं वार्मतकें  केलीं आहेत पण तीं सामान्य वाचकापयंत 
प्रडसडद्धस का ं गेलीं नाहींत हें कळत नाहीं. पटवधवन–जोशी याचं्या कायाचा परामशव घेतानंा काहंीं नवें सागंून गेले असे मुख्य डचडकत्सक म्हणजे 



 अनुक्रमणिका 

खुपेरकर, पंगु, [ब डरस्टर] खासगीवाले, सहस्रबुदे्ध, व कालेलकर. कालेलकरानंीं शुद्ध शास्त्रीय ध्वडनडवचार मराठींत आणण्यासाठीं मेहनत घेतली. 
पण तो फक्त उच्चारशास्रापरुता [फोनेडटक्स्] प्रयत्न. या सवव मंिळींनीं जुन्या डपढींतील एक परशुरामपंततात्या सोडिले तर इतर म्हणजे बा. अ. 
डभिे, वा. गो. आपटे, लक्ष्मणशास्त्री लेले आडदकासं पार मागें टाकलें  यातं शकंाच नाहीं. 
 

परंतु या कशातंडह नारायणपंडितानंतरचा प्रस्तारडवचार नाहीं. तो फक्त आ. बा. डलमये याचं्या (१९४९, १९५१, १९५४) तीन पुस्तकातं 
डमळतो. या पुस्तकाचंा डवशषे हा कीं त्यातं [पाडिमात्यानंीं वाढडवलेले] बीजगडणताचे डनयम प्रस्तारकल्पनेस लावनू दाखडवले आहेत. खरोखरच हीं 
छोटीं पुस्तकें  फार मोठीं आहेत. परंतु काहंीं छंदःशास्त्र, काहंीं बीजगडणत, काहंीं ससं्कृत, हें आधींच माहीत असल्याडशवाय तीं समजणें फार कडठण 
आहे. डशवाय त्यातंील मािंणीला एक नेमकी ‘ओळ’ नाहीं व भाषा इतकी दुबोध कीं जवळजवळ साकेंडतकच म्हणावी अशी आहे, याचें दुःख होतें. 
 

मराठींत छंदडवचार एवढा असूनडह सगंीतोपयोगी डनकष त्यातं लाडवलेले फारसे डदसत नाहींत. सगंीतातंील ‘लघपूाय’ फार वेगळे 
होतात हें या पुस्तकातं जागजागीं डदसून येईल. सगंीतानुसारी प्रस्तारडवचार डनदान मराठींततरी याच पुस्तकातं प्रथम आला असें नम्रपणें वाटतें, 

चुकभलू द्यावी घ्यावी.] त्यातं खंि पिला नाहीं. तो डवचार स्पष्टपणें गं्रथातं आहे. अत्यंत व्यवहारोपयोगी 
[प्रस्तारडवचार व्यवहारोपयोगी कसा व डकती याचीं डकती म्हणून उदाहरणें द्यावीं? आपणाजंवळ अमुक अमुक धान्यें, मसाले, भाज्या वगैरे आहेत, 
तेव्हा ं एका वेळच्या जेवणाचा ‘बेत’ काय काय वेगवगेळ्या प्रकाराचंा असूं शकेल हा प्रस्तारामध्यें येणाराच भाग आहे! याहून ‘वरचें’ उदाहरण 
द्यावयाचें तर ‘ऑर्ग्य डनक् केडमस्री’ मध्यें नानातऱ्हेचे रासायडनक सयुंक्त पदाथव बनडवतात, त्याचंीं सूत्रें काय असूं शकतील हें प्रस्तारानें सागंता ं
आलें  असतें. [त्यासाठीं तरी पाडिमात्यानंीं प्रस्तारडवचार वाढवावयास हवा होता, पार्मटशन् डथयरी,–डजच्यातं श्रीडनवास रामानुजन् यानंीं मोठें कायव 
केलें ,–म डरक्स् ॲन डलडसस् वगैरे तयार साडहत्य असल्यामुळें त्यानंा हा डवचार सहज वाढडवता ंआला असता. पण तें राहून गेलें ; आता ंडिडजट्ल ्

कॉम्प्यटूर ्हें यंत्र व त्यातंील प्रोग्राम्तंत्र उपलब्ध झाल्यामुळें त्या डवचाराचें महत्त्वच गेलें].] असा हा डवचार संगीतातंडह आल्याडशवाय 
कसा राहील? त्याचा आपल्या स्वरागं–लयागंाचं्या वतावातं उपयोग का,ं कसा व कोठवर होतो हें आता ं
पहावयाचें आहे. 
 

मात्र येथें डदलेला मजकूर अमुक एका गं्रथातं सापंिेल असें नाहीं. प्रस्तुत लेखकानें असें ठरडवलें  
आहे कीं केवळ संगीतडवषयक गं्रथावंरून हा प्रस्तारडवचार सागंावयाचा नाहीं, तर अनेक डठकाणाचंी 
माडहती, उदाहरणें, पद्धती इत्यादींचें संकलन करून त्यातंल्यात्यातं जागजागीं जी जी पद्धडत अडधक 
सुसंगत व सोपी आहे ती डनविून, आजकालच्या संगीतप्रघातासं जुळेल अशी करून, तशा पडरभाषेला 
अनुसरून उदाहरणें तयार करून, ती आज खरोखरच उपयोगी पिेल हें स्पष्ट होण्यासाठीं काहंीं बदल 
करून, धोरणपूववक असा हा भाग सागंावयाचा. 
 

याचें कारण असें कीं, वगेवगेळ्या ज्ञानशाखानंीं आपापला प्रस्तारप्रपंच वगेवगेळा थाटलेला आहे. 
प्राचीन छन्दःशास्त्रातं लघुगुरंूचा व नंतर लघुगुरुदु्रतप्लृताचंाच डवचार आहे. दशवनामंध्यें एक ‘पंचीकरण’ 
नावंाचा प्रस्तारडवचार येतो. त्यातं केवळ एवढेंच पाडहलेलें  असतें कीं पृर्थवी–अ्–तेज–वायु–आकाश हीं 
जीं पाचं महाभतूें त्यापंैकी एकच, दोनच वगैरे घेऊन डकती कसे प्रकार होतात व त्यामंध्येंडह त्या महाभतूाचंें 
परस्परप्रमाण (कमीअडधकपणा) बदडलल्यामुळें  डकती कसे होतात. आयुवेदातं वात–डपि–कफ या तीन 
दोषाचंा आडण आम्लकटु–डतक्त वगैरे सहा रसाचंा असाच डवचार आहे आडण ते दोन्ही डवचार वगेवगेळे 
ठेडवले आहेत. डशल्पशास्त्रातंडह तोच प्रकार. पाटीगडणतातं [पाटीगडणत म्हणजे लीलावती, भास्कराचायांच्या 
डसद्धान्तडशरोमडण या गं्रथाचा पडहला खंि. परंतु ‘लीलावती’ पेक्षा ंपाटीगडणत हा शब्द अडधक अन्वथवक आहे म्हणनू, आडण केवळ भास्कराचायांचे 

श्लोकच नव्हेत तर त्यातंील एकूण डवषय हा अडभप्राय येथें आहे म्हणून ‘पाटीगडणत’ म्हटलें . तें नावं भास्कराचायांनींच डदलेलें  आहे.] उदाहरणें 
आहेत तींडह सुटींसुटीं आहेत. संगीतगं्रथातं स्वराचंा प्रस्तार वगेळा आडण तालाचंा वगेळा साडंगतला आहे, 
तेथेंसुद्धा ं एकेका स्वराला एकेक घटक मानून आडण एकेका तालागंाला एकेक मानून प्रस्तार साडंगतले 
आहेत. प्रत्यक्ष व्यवहार साडंगतला नाहीं. तात्पयव, एक सववसाधारण डसद्धान्त असा प्रस्तारडवचार उपलब्ध 
नाहीं. त्यातंडह कोणाची अमुक डठकाणची रीडत सुगम तर दुसऱ्या डठकाणची स्ट्क्लष्ट असा प्रकार आहे. 
उदाहरणाथव, छंदातंील वाढतावाढता प्रस्तारडवचार संगीतरत्नाकरातं अडधक बहराला आलेला डदसतो, 
परंतु संगीतरत्नाकरामधील काहंीं मािंणी ही हलायुध–हेमचंद्राचं्या छंदाचं्या मािंणीपेक्षा ं अथवा 
नारायणपडंिताच्या गडणतकौमुदींतील काहंीं रीतींपेक्षा ं स्ट्क्लष्टच आहे. पडरणाम असा झाला आहे कीं 
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सामान्यतः संगीताभ्यासक या प्रस्तारडवचाराला ओलािूंनच पुढें जातो. खरें पाहता,ं डवस्तार कसा करावा, 
डकती होईल, ताना कशा बाधंाव्या व त्या कोणत्या होतील, तालातंील बोल, कायदे, परणें याचंी बाधंणी, 
इत्याडद गोष्टी ज्यामुळें  स्पष्ट व पूणव डक्रयाक्षम अशा कळतात तो भाग तर फारच उपयुक्त म्हटला पाडहजे! 
पण नेमकें  त्याकिेच दुलवक्ष होतें. हा डवचार आत्मसात् झाला तर संगीताची नािीच हातातं आली, असें 
आहे. म्हणून वरीलप्रमाणें धोरण ठेडवलें  आहे. 
 

अथात् हा डवषय प्रचंि आहे, तो समग्र संपूणव डलहावयाचा तर मोठाच गं्रथ होईल. आडण जरी तें 
काम हातीं घेतलें  तरी तें पूणव करण्याइतका प्रस्तुत लेखकाचा अडधकार ककवा अभ्यास नाहीं. म्हणून ही 
प्रस्ताराची तोंिओळखच केवळ आहे. 
 

‘मुख पहाता ंलोचनीं, सुख झालें  वो साजणी’ हें सरळ म्हणता ं म्हणता ं ‘मूऽऽख पहाऽताऽंऽ’ असें 
होतें. [येथें लयागंें बदलतात, मात्रा वाढत नाहींत.] ‘केशवासी नामदेव भावें ओंवाडळती’ याचें रूप पालटून ‘केशवासी 
नाम्दे्, माधवासी नाम्दे् – –’ [मात्रा वाढतात, अधें आवतवनच वाढतें.] असें होतें. मुली डझम्मा नावंाचें परंपरागत 
नृत्य कडरतानंा टाळ्या वाजवनू क्रमाकं मोजतात ते ‘एक, दोन, तीन, चार’ असे नव्हेत तर एक् , दोन्, 
तीन्तीन्, चार्’ असे. या सवांचा संपूणव डवचार प्रस्तारडवचारानेंच होतो. 
 

 
 
यामध्यें डतसऱ्या माते्रचे दोन समान अधवभाग झाले. पण हाच न्याय त्या चारडह मात्रासं अनुक्रमें लावता ं
येईल, व 
 

॥ एक्एक् । दोन् । तीन् । चार् ॥, ॥ एक् । दोन्दोन् । तीन् । चार् ॥ 

॥ एक् । दोन् । तीन्तीन् । चार्  ॥, ॥ एक् । दोन् । तीन् । चार्चार् ॥ 
 
असे चार प्रकार होतील. एकूण मात्रा चार, दरवळेीं एकाच माते्रचे दोन सारखे भाग करावयाचे हा डनयम. 
त्यानुसार एकूण प्रकार चार झाले, पाचंवा प्रकार होणार नाहीं. येथें आपण प्रस्तारच माडंिला, त्याचें 
संख्यान चार. प्रत्येक प्रकार हा प्रस्तारभेद अथवा अवयव. त्याला क्रमाकं डमळेल. तो क्रमाकं आपल्या 
मािंणीवर अवलंबून आहे. (येथें पडहल्या माते्रला अधी अधी करून मािंणी सुरंू केली आहे). वरील 
मािंणीप्रमाणें, मुलींची म्हणण्याची पद्धडत ही डतसऱ्या क्रमाकंाची आहे, म्हणजे त्याचंा प्रस्तारभेद (नष्ट) हा 
डतसऱ्या क्रमाकंाचा आहे. त्याचें उडद्दष्ट ३. 
 

आता ं दुसरें उदाहरण घेऊं. त्यातं मूळ घटक ‘मात्रा’ हा ठेवू,ं म्हणजे अधी, पाव वगैरे मात्राभाग 
ठेवावयाचा नाहीं, पण ‘दोन मात्रा’ चालतील. या दोन मात्रा सुट्यासुट्या अशा दाखडवता ंयेतील (जसें ‘म 
प,’ ‘धा धीं’, ‘प द’) अथवा दोन मात्राएंवढा एकच कालखंि कडरता ंयेईल (जसें ‘मऽ’, ‘पऽ’, ‘धींऽ’, ‘धाऽ’, 
‘काऽं?’). आता ंसंख्यानें कशीं होतील? 
 

१) अवयवकाल (प्रत्येक अवयवातंील घटकाचं्या संख्येचें कालानुसार एकूण माप) एका माते्रचाच 
असला तर इतर प्रकार होणार नाहींत, ‘एक मात्रा’ हा एकच प्रस्तारभेद आडण तोच संपूणव प्रस्तार. कारण 
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येथें आपण फक्त माते्रचा काल पाहत आहोंत, त्या काळातं ‘म’ आहे कीं ‘प’, ‘धा’ आहे कीं ‘त्रक’, हें पाहत 
नाहीं. तेव्हा ंप्रस्तार (१) एवढाच. संख्यान १. 

 
२) अवयवकाल दोन मात्राएंवढा असेल तर भेद पुढीलप्रमाणें होतील– 
–एकच अखंि काल दोन मात्राचं्याएवढा. (२) असें डलहंू. 
–(१+१) म्हणजे एक एकमाते्रचा काल आडण एक एकमाते्रचा असे सुटे दोन. 
–म्हणजे प्रस्तार झाला (२), (१+१). संख्यान २; म्हणजे अवयव दोन झाले. 
 
३) तीन मात्राएंवढा अवयवकाल असल्यास – 
(३), (१+२), (२+१), (१+१+१). हा प्रस्तार. संख्यान ४. 
 
४) चार मात्राएंवढा अवयवकाल असल्यास – 
(४), (१+३), (२+२), (१+१+२), (३+१,) (१+२+१), (२+१+१), 
(१+१+१+१), हा प्रस्तार. संख्यान ८. येथें एकूण ८ अवयव झाले. 
 
५) पाचं मात्राएंवढा काल असल्यास– 
(५), (१+४), (२+३), (१+१+३), (३+२), (१+२+२), (२+१+२), 
(१+१+१+२), (४+१), (१+३+१), (२+२+१), (१+१+२+१), 
(३+१+१), (१+२+१+१), (२+१+१+१), (१+१+१+१+१). 
हा प्रस्तार. संख्यान १६. 

 
(एक मात्राकाल तो डवराम, संके्षप ‘व’, डचन्ह ; दोन मात्राचंा काल तो दु्रत, संके्षप ‘द’, डचन्ह ॰; 

तीन मात्राचंा काल तो दु्रतडवराम, दव, डचन्ह ; चाराचंा तो लघु, संके्षप ‘ल’, डचन्ह ।; पाचंाचंा तो 
लघुडवराम, लव, डचन्ह , असें करूनडह वरील भाग डलडहता ं येईल. पण डवषयातं सहज प्रवशे व्हावा 
यासाठीं अंक डलडहणें अडधक इष्ट वाटतें). 
 

आता ंपाचंाहून अडधक अवयव–काल असला तर प्रस्तार मोठा होईल, अध्वदेश–अध्ययोग वाढेल, 
संख्यान अडधक होईल. दरवळेीं एवढें कोण डलडहणार? संख्यान काढण्यास काहंीं डनयम डमळाला तर बरें. 
तसा डनयम पाहंू. वरील अवयवकाल (१, २, ३, ४, ५) आडण त्याचंीं संख्यानें पाडहलीं तर डदसतें कीं– 
 

अवयवकाल १ असेल तर सखं्यान १. 
अवयवकाल २ असेल तर सखं्यान २. वरच्याची दुप्पट. 
अवयवकाल ३ असेल तर सखं्यान ४. वरच्याची दुप्पट. 
अवयवकाल ४ असेल तर सखं्यान ८. वरच्याची दुप्पट. 
अवयवकाल ५ असेल तर सखं्यान १६. वरच्याची दुप्पट. 

 
तेव्हा ं ‘वरच्याची दुप्पट’ हा डनयम डमळाला. ‘वरच्याची’ म्हणजे आधींच्या अवयवसंख्येच्या संख्यानाची. 
उदाहरणाथव, ५ या अवयवकालाचें संख्यान हवें तर त्याच्या आधींचें म्हणजे ४ या अवयवकालाचें संख्यान 
काढावें; तें जेवढें असेल त्याची दुप्पट करावी म्हणजे झालें . 
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असा डनयम साडंगतला आहे, पण तो स्ट्क्लष्टच आहे. उदाहरणाथव, प्रत्येक अवयवाचा काल १६ 
समजंू. मात्रा हा घटक, प्रत्येक अवयव सोळा घटकाचंा. सोळा मात्राएंवढ्या काळाचें संख्यान हवें आहे. तर 
वरील डनयमानुसार, १५ या अवयवकालाच्या संख्यानाची दुप्पट करावयाची. पण १५ चें संख्यान कोठें 
माहीत आहे? त्यासाठीं १४ चें हवें, त्यासाठीं १३ चें, असें दरवळेीं मागेंमागें जावें लागेल. हा खटाटोप फार. 
म्हणून सोपा डनयम सागंू,ं तो बीजगडणतातं आहे. 
 

एक हा अवयवकाल (अवयवातंील घटकाचंी संख्या) सोिून डदला तर, २, ३, ४, ५, या क्रमाच्या 
अवयवकालाचीं संख्यानें २, ४, ८, १६, अशीं ओळीनें डदसलीं. हीं अनुक्रमें २, २×२, २×२×२, २×२×२×२ 
अशीं डलडहता ंयेतील. दोन या आंकड्याला एक वळेा,ं दोन वळेा,ं तीन वळेा,ं चार वळेा,ं स्वतःनेंच म्हणजे 
त्या दोन या आकड्यानेंच गुडणलें , हें संके्षपानें २¹, २², २³, २⁴ असें डलडहतात. २⁴ म्हणजे दोनासं दोनानेंच 
असें चार वळेा ंगुणावयाचें. १ हा आंकिा २ ° असा डलडहण्याची पद्धडत आहे; दोन या आंकड्याला दोनानेंच 
शून्य वळेा ं गुणावयाचें–म्हणचे गुणावयाचेंच नाहीं–आडण तशा गुणाकाराचें ‘उिर’, त्याचा अथव, १ हा 
आंकिा समजतात. ही डलडहण्याची पद्धत आहे. अंक ° म्हणजे १. [२° = १, ककबहुना कोणताडह अंक– ‘या’–घेतल्यास १ 
हा आंकिा या° असा डलडहता ंयेतो. याचें स्पष्टीकरण येथें देणें सोपें नव्हे व आवश्यकडह नव्हे, म्हणून या° ही १ हा आंकिा डलडहण्याची एक रीतच 

जणू ंआहे असें सुचडवलें . तें गडणतदृष्ट्याडंह फारसें चूक नव्हे. डशवाय असे घाताकं डलडहण्याची ही पद्धडत मूळची भारतीय नव्हेच.] म्हणून एक 
या अवयवकालाचें जें १ हें संख्यान, तेंडह २ ° असें ‘दोनच्या डलडपमध्यें’ डलडहता ंयेतें. ‘प्रत्येक अवयवातंील 
घटकाचं्या संख्येला ‘अवयवमान’ म्हणूं. 
 

येथें प्रत्येक घटक एक मात्राकालाचा आहे म्हणून जेवढी मात्रासंख्या तेवढेच ‘एक एक’ असे काल 
आहेत. म्हणून पूवीं जे अवयवकाल म्हटले ते आता ं‘अवयवमान’ होतील. 
 

म्हणून, १ या अवयवमानाचें संख्यान २°. १ मधून १ वजा केला, ०. 
२ या अवयवमानाचें संख्यान २¹. २ मधून १ वजा केला, १. 
३ या अवयवमानाचें संख्यान २². ३ मधून १ वजा केला, २. 
४ या अवयवमानाचें संख्यान २³. ४ मधून १ वजा केला, ३. 
५ या अवयवमानाचें संख्यान २⁴. ५ मधून १ वजा केला, ४. 

 
यावरून आपला सोपा डनयम डमळतो. ‘अवयवमान जेवढें असेल, त्यातूंन १ वजा करावा. जो 

आंकिा येईल डततक्या वळेा,ं ३ या आकंड्यानें स्वतःलाच गुणावें.’ 
 

अवयवमान – १ 
संख्यान = (२) 

 
हा तो सोपा डनयम. यावरून डकतीडह अवयवमानाचें संख्यान एकदम काडढता ं येईल. समजा 

अवयवमान ८ आहे; आठ मात्रा एवढ्या एकूण कालाचें वरील प्रकारचें संख्यान हवें आहे. मात्रा हा घटक, 
असे ८ घटक एकेका अवयवातं ठेवावयाचे आहेत. ८–१=७, म्हणून संख्यान २⁷. दोनानें दोनास असें ७ 
वळेा ंगुणावयाचें. २×२×२×२×२×२×२, हा आकिा १२८ आहे. संख्यान १२८. 
 

१२ चें संख्यान २¹¹ = २०४८,१६ चें २¹⁵ = ३२७६८, वगैरे. 
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या उदाहरणातं मात्राकाल हा मूळ घटक धडरला. आता ं त्या मात्रेंत काहंींडह असेल; ‘सा’ वगैरे 
स्वरनाद असेल व त्याचा ‘सा’ असाच उच्चार असेल अथवा केवळ आकार–ओकार असा उच्चार असेल. 
ककवा ‘धा’, ‘धीन्’ असें एक अक्षर असेल. त्यानुसार वरील प्रस्तार असे डलडहता ंयेतील — 
 
मात्रासंख्या ‘सा’ चे प्रस्तार [ज्या ज्या वेगवगेळ्या ‘वस्तंू’ चा 

प्रस्तार करावयाचा ती ती वस्तु ही एकेक घटक. अशा 
डजतक्या वस्तु एकूण उपलब्ध असतील ती सवव 

‘घटकसखं्या’. एकेका वेळीं म्हणजे एकेका ‘उचलीं’त 
जेवढ्या घटकासं ठेवावयाचें असेल तेवढें तें 

‘अवयवमान’; व ती ती प्रत्येक ‘उचल’ करून डतची इष्ट 
रचना केल्यावर जें रूप होतें तो एकूण प्रस्ताराचा एकेक 

‘अवयव’ (अथवा ‘भेद’). अशी पडरभाषा.] 

‘धा’ चे प्रस्तार [ज्या ज्या वेगवगेळ्या ‘वस्तंू’ चा प्रस्तार 
करावयाचा ती ती वस्तु ही एकेक घटक. अशा डजतक्या वस्तु 
एकूण उपलब्ध असतील ती सवव ‘घटकसखं्या’. एकेका वेळीं 
म्हणजे एकेका ‘उचलीं’त जेवढ्या घटकासं ठेवावयाचें असेल 
तेवढें तें ‘अवयवमान’; व ती ती प्रत्येक ‘उचल’ करून डतची 
इष्ट रचना केल्यावर जें रूप होतें तो एकूण प्रस्ताराचा एकेक 

‘अवयव’ (अथवा ‘भेद’). अशी पडरभाषा.] 

१ । सा । । धा । 
   

२ । सा ऽ ।, । सा । सा । । धा ऽ ।, । धा । धा । 
   

३ । सा ऽ ऽ ।, । सा । सा ऽ ।, । धा ऽ ऽ ।, । धा । धा ऽ ।, 
 । सा ऽ । सा ।, । सा । सा । सा । । धा ऽ । धा ।, । धा । धा धा । 

 
वगैरे. 
 

घटक कोणतेडह असतील. वाटंणी करण्यासाठीं पेढे असतील, माळ करण्यासाठीं मणी असतील; 
वगैरे. 
 

पण येथें असें माडनलें  गेलें  कीं सवव मात्राकाल एकाच स्वरूपाचे आहेत. सा हा प्रथम येवो कीं मग, 
तो ‘सा’च. तसेंच ‘धा’ चें. पेढे सवव सारखेच. म्हणजे या प्रस्तारातं घटक जो आहे तो एकरूपीच आहे, मात्रा, 
सा, धा वगैरे. अययवमान, म्हणजे प्रत्येक भेदातंील घटकाचंी एकूण संख्या, ठराडवक (१, २, ३, ४ वगैरे) 
आहे. पण हें उदाहरण अगदीं प्राथडमक स्वरूपाचें झालें . एकाच प्रकारच्या घटकाचें अमुक इतक्या 
अवयवमानाचे असे हे प्रस्तार झालें . उदाहरणाथव, वरील कोष्टकातं । सा । सा । सा । हा जो प्रस्तार आहे 
त्यातं अमुक सा वगेळा असें नाहीं. । सा ऽ । यातंडह काहंीं डक्रयेनें सा ही एक मात्रा आडण ऽ ही एक मात्रा असें 
दशवडवलें  आहे असें समजलें  आहे. 
 

आता ंआपणाजंवळ घटक एकरूपी नसून वगेवगेळ्या रूपाचे दोन आहेत असें समजंू, जसें, सा 
आडण तीव्र ऋषभ (रा), अथवा धा आडण डतन्, अथवा एक मात्राकाल म्हणजे डवराम  आडण दोन 
मात्राकाल म्हणजे दु्रत (०) : येथें दु्रतचे एकेका डवरामाचे असे दोन अधवभाग करावयाचे नाहींत, दु्रत हा 
डवरामाहून वगेळा असा एक मूळ घटक आहे असें समजावयाचें आहे. 
 

म्हणजे आता ंआपणासं दोन “स्वतंत्र” घटकाचें एका अवयवमानाचे, दोन अवयवमानाचे, असे 
प्रस्तार हव ेआहेत. ते अथात् असे होतील. 
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अवयवमान १ : । सा ।, । रा ।.  सा, रा हे दोन घटक; एकेका अवयवातं एकेक घटक. 
 । धा ।, डतन् ।.  
  संख्यान २. पूवीप्रमाणें १ नव्हे. 

   

अवयवमान २ :  । साऽ ।, । सारा ।, । रासा ।, । राऽ ।. एकेका अवयवातं दोनदोन घटक. 
  । धाऽ ।, । धाकत ।, । कतधा ।, कतऽ ।. 
   संख्यान ४. पूवीप्रमाणें २ नव्हे. 

   

अवयवमान ३ :  । साऽऽ ।, । साऽरा ।, । साराऽ ।, । सारासा ।, घटक दोनच, परंतु 
 एकेका अवयवातं तीनतीन घटक.  
 । रासाऽ ।, । राऽसा, । रासारा ।, । राऽऽ ।. 
  । धाऽऽ ।, । धाऽकत ।, । धाकतऽ ।, । धाकतधा ।, 
 । कतधाऽ ।, । कतऽधा ।, । कतधाकत ।, कतऽऽ ।. 
   
  संख्यान ८·४ नव्हे. 
 

अवयवमान १ असता ंसंख्यान २, २ असता ं४ = २×२, ३ असता ं८=२×२×२ वगैरे. म्हणजे आता ं
डनयम असा कीं २ या आंकड्याला जेवढें अवयवमान (म्हणजे एकेका अवयवातं जेवढी घटकाचंी संख्या) 
असेल तेवढ्या वळेा ंस्वतःनेंच म्हणजे २ नेंच गुणावें. 
 

अवयवमान 
संख्यान = २ 

 
२ ही एकूण घटकसंख्या आहे. घटक दोन वगेवगेळ्या रूपाचें आहेत. पूवींच्या डनयमातं 

अवयवामानातूंन जो ‘एक’ वजा केला तो आता ंकरावयाचा नाहीं; आता ं५ चें संख्यान २ ⁵·¹ = २ ⁴ = १६ 
नाहीं, तर २ ⁵ = २×२×२×२×२ = ३२ संख्यान वाढलें . येथें 
 

अवयवमान 
संख्यान = (घटकसंख्या) 

 
येथें एक गोष्ट लक्षातं घ्यावीः यातं क्रमाला महत्त्व आहे. क्रम महत्त्वाचा नसेल तर असा प्रस्तार होत 

नाहीं. समजा, दोन वगेळे घटक जे आहेत ते पेढा आडण लािू [पे, ला] असे आहेत; समजा त्याचं्या पुड्या 
बाधंावयाच्या आहेत, तर पडु्या अशा होतील : 
 

एका पुिींत एकच वस्तुः । पे ।, । ला ।. संख्यान २. 
एका पुिींत दोन वस्तुः । पेपे ।, । पेला ।, । लापे ।, । लाला ।. संख्यान ४ कीं काय? 
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—पण येथें क्रमाला महत्त्व नाहीं. आधीं पेढा व मग लािू घेतला काय अथवा आधीं लािू व मग पेढा 
घेतला काय, सारखेंच. पुिींत फरक होणार नाहीं. । पेला ।, । लापे । हें एकच होऊन जातें. म्हणून 
वगेवगेळ्या पुड्याः । पेपे ।, । पेला । [अथवा । लापे ।], । लाला ।. संख्यान फक्त तीनच, ४ नव्हे. परंतु 
संगीतातं क्रम महत्त्वाचा असतो. 
 

[वरील, डवराम आडण दु्रत या दोन घटकाचं्या, प्रस्तारातं एक मुद्दा लक्षातं घ्यावा : तेथें 
प्रस्तारभेदानुसार प्रत्येक अवयवाचें एकूण कालमान वगेवगेळें  होतें. एकच घटक एका वळेीं घ्यावयाचा तर 
संख्यान २, प्रस्तार  हें खरें; पण पडहल्या  या प्रस्तारभेदातं एका माते्रएवढा काल झाला तर  
यातं दोन मात्राएंवढा.  चा काल ४ मात्राचंा तर । ००० । चा ६ मात्राएंवढा व  चा ५ मात्राएंवढा; 
[येथील उभ ेदंि हे केवळ मात्रामयादा दाखडवतात; तीं लघुकालदशवक डचह्नें नाहींत.] तरी हे डतन्ही भेद एकाच प्रस्ताराचे अवयव 
माडनले. ‘दोन वगेळ्या,  आडण ० या, घटकापंैकीं कोणताडह एक अथवा दोन्ही घेऊन, एका वळेीं (एका 
अवयवातं) एकूण तीन ही घटकसंख्या ठेवनू, होणारे प्रकार’ हें त्या प्रस्ताराचें वणवन. त्यातं आपण 
कालमानाचा डवचार केला नाहीं. आता ंएकूण काळ प्रत्येकीं अमुक इतक्या मात्राचंा असावा, म्हणजे प्रत्येक 
भेद समजा ४ मात्राएंवढ्या काळाचा असावा, अशी अट असली तर कालमानाचा डवचार आला. वरील 
प्रस्तारातंील ०००, ००  हे (६ व ५ मात्राचें म्हणून) ४ मात्राहूंन अडधक काळाचे म्हणून आता ंबाद होतील हें 
स्पष्ट आहे. अशा अटी असल्यास प्रस्तार कसा मािंावा हें पुढें पाहंू. एकेका पायरीनें चढत जाणें बरें.] 
 

आता ंतीन वगेळे घटक आडण अवयव तीन असें धरून प्रस्तार मािंूं. अवयवमान तीन म्हणजे प्रत्येक 
अवयवातं (प्रस्तारभेदातं) तीन घटक हवते. उदाहरणाथव, मन्द्र तीव्रडनषाद (ना), मध्य तीव्रऋषभ (रा) 
आडण मध्य तीव्रगाधंार (गा) हे – यमन रागातंील – स्वर हे ते तीन घटक समजंू. (त्याचंा प्रत्येकीं काल 
एका माते्रचा मानंू). 
 

संख्यान ३ ³ = ३×३×३ = २७. 
अवयवमान 

(आपला वरील दुसरा डनयम. संख्यान = (घटकसखं्या)  .) 
 

मघा ंपडहल्या उदाहरणातं अवयवमान तीन व घटकसखं्या १ असतानंा संख्यान २ ³⁻¹ = २ ² = ४ 
झालें , दुसऱ्या उदाहरणातं घटकसंख्या २ व अवयवमान तीनच असतानंा संख्यान २ ³ = ८ झालें . या 
दोहोंत घटक एकरूपी ककवा अनेकरूपी असण्याचा मुद्दा फरक करणारा असल्यामुळें  हा संख्यानातं फरक 
झाला हें वर पाडहलें , आडण संगीतातं एकाच रूपाचा असा घटक क्वडचत् येत असल्यामुळें  दुसऱ्या प्रकारच्या 
उदाहरणासच महत्त्व आहे हें ओळडखलें , आडण आपला उपयुक्त डनयम तो दुसरा, जसें संख्यान = २ ³⁻¹ 
नव्हे तर २ ३. हें ठरडवलें . येथें घटक ना, रा, गा हे तीन आहेत म्हणून त्याचें ‘डत्ररवयवी’ संख्यान [३] ³⁻¹ = 
३ ² = ९ नव्हे, तर ३ ³ = २७ होतें. ‘डत्ररवयवी’ म्हणजे अवयवमान ३ असलेलें , एकेका अवयवातं 
[प्रस्तारभेदातं] तीनतीन घटक असलेलें . हा प्रस्तार पुढीलप्रमाणें : 
 
 १] ना ऽ ऽ १०] ना ऽ रा १९] ना ऽ गा 
 २] रा ना ऽ ११] रा ना रा २०] रा ना गा 

 ३] गा ना ऽ १२] गा ना रा २१] गा ना गा 
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 ४] ना रा ना १३] ना रा ऽ २२] ना रा गा 

 ५] रा ऽ ना १४] रा ऽ ऽ २३] रा ऽ गा 
 ६] गा रा ना १५] गा रा ऽ २४] गा रा गा 

 ७] ना गा ना १६] ना गा रा २५] ना गा ऽ 

 ८] रा गा ना १७] रा गा रा २६] रा गा ऽ 
 ९] गा ऽ ना १८] गा ऽ रा २७] गा ऽ ऽ 
 

हा जो प्रस्तार माडंिला त्याला काहंीं मािंणीचें धोरण आहे, कीं मनातं आलें  तसा तो डलडहला? 
वरील कोष्टकातं असें डदसेल कीं एका ना ऽ ऽ या भेदावरून [स्वरावरून] आपण चढत चढत एका रा ऽ ऽ 
या [१४ क्रमाकंाच्या – उडद्दष्टाच्या] प्रस्तारभेदावर म्हणजे नष्टावर, अथवा एका भेदावर [स्वरावर] आलों व 
शवेटीं गा ऽ ऽ या त्याच्यावरच्या एका स्वरावर आलों. अथात् मािंणी काहंीं डनयमानेंच केली असली 
पाडहजे. तो डनयम अथवा रीत पाहंू. 
 

कोष्टक नीट तपासावें. २७ या संख्यानाचे तीन गट [उभ्या राकंा] आहेत. प्रत्येकातं अथात् २७/३ = 
९ इतके प्रस्तारभेद आहेत. घटक ना, रा, गा हे तीन, म्हणून गट तीन झाले असले पाडहजेत. कारण प्रत्येक 
गटातंील शवेटचा स्वर तसें सुचडवतो. १ ते ९ यातं शवेटचा स्वर हरप्रकारातं ना आहे, १० ते १८ मध्यें 
हरप्रकारातं रा आहे आडण १९ ते २७ मध्यें हरप्रकारातं गा आहे. 
 

आता ंमधले म्हणजे ‘दुसरेदुसरे’ [प्रत्येक भेदातंील दुसऱ्या क्रमाकंाचें] स्वर पहा. ते अथपासून 
इडतपयंत ना ना ना, रा रा रा, गा गा गा, पुन्हा ंना ना ना, रारारा, गा गा गा असे चालले आहेत; पडहल्या, 
दुसऱ्या व डतसऱ्या भेदातं फक्त ना; चवर्थया, पाचंव्या व सहाव्या भेदातं फक्त रा; सातव्या, आठव्या व 
नवव्या भेदातं फक्त गा; पुन्हा ं१०, ११, १२ मध्यें ना; १३, १४, १५ मध्यें रा; १६, १७, १८ मध्यें गा; असें 
चाललें  आहे. तीनदा ंएकाखालीं एक ना, मग तीनदा ंएकाखालीं एक रा, मग तीनदा ंएकाखालीं एक गा, 
अशी ‘ना रा गा’ ची आवृडि आहे. 
 

आता ं ‘प्रथमप्रथम’ चे स्वर पाडहले तर त्यातं ना रा गा, ना रा गा, अशा ओळीनें एकाखालीं एक 
आवृत्त्या डदसतील. 
 

ही प्रस्तारमािंणीची एक रीत झाली. 
 

अशा अनेक रीती असूं शकतील. उदाहरणाथव वरील पद्धडतच जरा फेरफार करून वापडरता ंयेईल. 
९–९–९ च्या गटातं जे शवेटीं शवेटीं स्वर आले ते आधीं ठेडवता ंयेतील; म्हणजे पडहल्या ९ भेदातं पडहला 
ना, दुसऱ्या ९ मध्यें पडहला रा, व डतसऱ्या ९ मध्यें पडहला गा ठेडवता ंयेईल. त्यापुढें ना ना ना, रा रा रा, गा 
गा गा याचंी आवृडि ठेडवता ंयेईल. आडण शवेटीं ना रा गा, ना रा गा अशा आवृत्त्या येतील. अथात् प्रस्तार 
असा होईल :– 
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 १] ना ऽ ऽ १०] रा ना ऽ १९] गा ना ऽ 

 २] ना ऽ रा ११] रा ना रा २०] गा ना रा 
 ३] ना ऽ गा १२] रा ना गा २१] गा ना गा 

 ... ... ... 

 ... ... ... 
 

प्रत्येक प्रस्तार ‘उलटा’ झाला. क्रमाकंडह बदलले. 
अथवा अशीडह मािंणी कडरता ंयेईल :– 

 
 १] ना ऽ ऽ १०] रा ना ऽ १९] गा ना ऽ 

 २] ना रा ना ११] रा ऽ ना  २०] गा रा ना 
 ३] ना गा ना १२] रा गा ना २१] गा ऽ ना 

 ... ... ... 

 ... ... ... 
 

यातं व आताचं वर साडंगतलेल्या पद्धडतमध्यें फरक एवढाच कीं दुसऱ्या व डतसऱ्या स्थानावंरील 
स्वरावृत्त्याचंी अदलाबदल झाली. तरीडह क्रमाकं बदलणारच. क्रमाकं [उडद्दष्ट] हें पद्धडतवर ठरणार. 
 

जी पद्धडत सोपी वाटेल ती अनुसरावी. मात्र एकदा ं धरलेली पद्धडत सोिंू नये. कारण नष्ट 
काढण्याचे, उडद्दष्ट ओळखण्याचे डनयमडह पद्धत्यनुसार बदलणार हें उघि आहे. 
 

तूतव आपण प्रथम साडंगतलेली पद्धडत वापरंू. ती छंदःशास्त्रावरून घेतलेली आहे; संगीतरत्नाकराची 
नव्हे. वरील उदाहरणातं एकेक स्वर पुन्हापंनु्हा ं घेता ं येतो, जसें ना ना ना (हेंच भेददृष्ट्या ंना ऽ ऽ असें 
डलडहलें .) अशा प्रकाराचंा डवचार रत्नाकरातं नाहीं. परंतु गायनवादनातं असे प्रकार होतातच! 
 

आपली ही स्वीकृत रीत पक्की होण्यासाठीं एक छोटें उदाहरण घेऊं. घटकसंख्या, म्हणजे एकूण 
डदलेले घटक, तीन; ना, रा, गा हेच. पण एकेका अवयवातं म्हणजे प्रस्तारभेदातं घटक दोनच ठेवावयाचे. 
म्हणजे ‘अवयवमान दोन; ‘डद्वरवयवी’ प्रस्तार. 
 

अवयवमान 
संख्यान = (घटकसंख्या) = ३ ² = ३×३ = ९. घटक ३, म्हणून ९/३ गट = ३. प्रत्येक 

गटातं तीन तीन भेद येतील. प्रत्येक भेदातं घटक दोन म्हणून स्वर दोनच येणार. पडहल्या स्थानीं ना रा गा, 
ना रा गा अशा एकाखालीं एक आवृत्त्या येतील. दुसऱ्या स्थानीं प्रथम सवव ना (तीनदा)ं, मग सवव रा 
(तीनदा)ं आडण नंतर सवव गा (तीनदा)ं असें होऊन प्रस्तार संपेल. प्रस्तार ना या खालच्या स्वरावर सुरंू 
होऊन शवेटीं गा या स्वरावर संपेल. तो असा. 
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 १) ना ऽ ४) ना रा ७) ना गा 

 २) रा ना ५) रा ऽ ८) रा गा 
 ३) गा ना ६) गा रा ९) गा ऽ 
 

हेच भेद, पूवीं प्रथम संपूणव डलडहलेल्या ना रा गा या तीन घटकाचं्या ‘डत्ररवयवी’ प्रस्ताराचे पडहले ९ 
भेद आहेत, फक्त त्यातंील शवेटची राकं येथें नाहीं. 
 

तेव्हा ंतो पूवींचा संपूणव २७ भेदाचंा प्रस्तार या नवावंरून कसा आला तें कळेल. हेच ९ भेद पुन्हा ं
दोनदा ंअसे एकूण तीनदा ं डलडहले, आडण पडहल्या नवापंुढें सतत शवेटीं ना, दुसऱ्या नवापंुढें सतत शवेटीं 
रा, व डतसऱ्या नवापंुढें सतत शवेटीं गा डलडहलें  कीं झालें . मात्र आता ंसंख्यान २७, कारण प्रत्येक भेदातं 
आता ंअवयव तीन. दोन नव्हेत. 
 

हें कळल्यावर, ना रा गा मा असे चार घटक असले व ते प्रत्येक भेदातं चार चार असे ठेवनू 
घ्यावयाचे असले तर प्रस्तारमािंणी काय होईल तें सागंणे सोपें होतें.  
 

अवयवमान, ४  
येथें संख्यान = (घटकसंख्या, ४) = ४×४×४×४ = २५६. 

 
घटक ४, (ना रा गा मा), म्हणून ६४ चा १ असे ४ गट होतील. पडहल्या ६४ मध्यें सवांत शवेटीं ना, 

दुसऱ्या ६४ मध्यें सवांत शवेटीं रा, डतसऱ्या ६४ मध्यें सवांत शवेटीं गा व चौर्थया ६४ मध्यें सवांत शवेटीं मा 
येणार. या प्रत्येक ६४ चे पुन्हा ं१६–१६ चे ४ गट होणार; त्यातं डतसऱ्या स्थानीं प्रथम ओळीनें १६ ना, मग १६ 
रा, मग १६ गा, व नंतर १६ मा येणार. दुसऱ्या स्थानीं ना ना ना ना, रा रा रा रा, गा गा गा गा, मा मा मा मा हें 
पुनः पुन्हा ंओळीनें येणार. व पडहल्या स्थानीं ना रा गा मा हें एकामागून एक आवृि होत राहणार. 
 
१]  ना  ऽ  ऽ  ऽ  १७ ते ३२ या भेदातं– 

डतसऱ्या राकंें त रा. इतर पूवववत्. 
३३ ते ४८ या भेदातं– 
डतसऱ्या राकंें त गा. इतर १ ते १६ 
प्रमाणेंच 
४९ ते ६४ या भेदातं–  
डतसऱ्या राकंें त मा. इतर १ ते १६ प्रमाणेंच 
 

— 
 

६५ ते १२८ या भेदातं–  
शवेटच्या राकंें त सवव रा. बाकी 

२]  रा  ना  ऽ  ऽ  

३]  गा  ना  ऽ  ऽ  

४]  मा  ना  ऽ  ऽ  

          

५]  ना  रा  ना  ऽ  

६]  रा  ऽ  ना  ऽ  

७]  गा  रा  ना  ऽ  
८]  मा  रा  ना  ऽ  

          

९]  ना  गा  ना  ऽ  
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१०]  रा  गा  ना  ऽ  १ ते ६४ प्रमाणेंच.  
 
१२९ ते १९२ या भेदातं– 
शवेटच्या राकंें त सवव गा. बाकी  
१ ते ६४ प्रमाणेंच. 
 
१९३ ते २५६ या भेदातं–  
शवेटच्या राकंें त सवव मा. बाकी  
१ ते ६४ प्रमाणेंच. 

११]  गा  ऽ  ना  ऽ  

१२]  मा  गा  ना  ऽ  

          
१३]  ना  मा  ना  ऽ  

१४]  रा  मा  ना  ऽ  

१५]  गा  मा  ना  ऽ  

१६]  मा  ऽ  ना  ऽ  

  वगैरे.  वगैरे.  वगैरे.  वगैरे.  
 

उदाहरणाथव २५५ हा भेद (नष्ट) गामामामा म्हणजे गामाऽऽ. 
 

१९१ हा भेद गामामागा म्हणजे गामा ऽ गा. 
 

गामाऽरा (म्हणजे गामामारा) चा क्रमाकं, उडद्दष्ट, १२७. हें वरील रचनेवरून सहज सागंता ंयेईल. 
 

‘सहज सागंता ंयेईल’ याचाच मतलब असा कीं, एकदा मािंणीची रीडत हस्तगत झाली तर संपूणव 
प्रस्तार डलडहण्याची गरज उरणार नाहीं, ककडचत् डवचार करून नष्टोडद्दष्ट सागंता ं येईल. उडद्दष्ट म्हणजे 
क्रमाकं. डदला, तर तो ६४–६४ च्या कोणत्या गटातं पितो, नंतर त्या ६४ पैकीं १६–१६ च्या कोणत्या 
गटातं पितो, मग त्या १६ पैकीं ४–४ च्या कोणत्या गटातं पितो, हें जाणनू तो डवडशष्ट प्रस्तारभेद काय 
रूपाचा आहे हें सागंता ं येईल; नष्ट झालेलें  रूप कळेल. असेंच, नष्टरूप माहीत असल्यास उडद्दष्ट कळेल. 
सवव प्रस्तार का ं डलडहला नाहीं, तर तो फार मोठा झाला म्हणून. येथें संख्यान ४⁴ = २५६ आहे. त्यावरून 
एकाखालीं एक अशा २५६ ओळी लागतील हें कळतें. तो अध्वदेश. 
 

सववच्यासवव २५६ भेद ओळीनें म्हणावयाचे, मध्यें थाबंावयाचें नाहीं, साधारण मध्यलय ठेवावयाचा–
म्हणजे समजा एकेका घटकास (स्वरास) अधाअधा सेकंद काळ द्यावयाचा, तर प्रत्येकीं ४ स्थानें म्हणून 
प्रत्येक भेदास ४/२ = २ सेकंद अशा डहशबेानें एकूण २५६×२ = ५१२ सेकंद म्हणजे ८ ८/१५, जवळजवळ 
सािेआठ, डमडनटें इतका वळे लागेल. तात्पयव, हा सवव प्रस्तार साधारण मध्यलयातं न थाबंता ंम्हणण्यास ८॥ 
डमडनटें लागणार. हा अध्वयोग. 
 

अध्वदेश व अध्वयोग या कल्पनाचंा उपयोग असा होतो. 
 

आपण म्हणतानंा ंखालचा स्वर पकिून त्यावरून हळंूहळंू चढतवाढत वरच्या स्वरावर आलों, 
‘वाढलों.’ म्हणजे कहदींत. ‘बढलों.’ म्हणून यास ‘बढन्त’ म्हणतात. (कोणी ‘बढऽत्’ असा उच्चार कडरतात). 
 

पण वरील प्रस्तार म्हणून पहावा. ती केवळ कसरत आहे. त्यातं मौज म्हणजे रंजकता नाहीं. त्यातं 
फायदा एवढाच कीं त्याच्या बाहेर काहंीं डशल्लक नाहीं, डदलेल्या ‘४ घटक, ४ स्थानें’ या अटी पाळून २५७ वा 
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प्रस्तारभेद होणारच नाहीं. म्हणजे सवव शक्य भेद आपण ‘पाठ म्हटले,’ ‘पडढले (पढले)’ असें झालें . म्हणून 
सवव प्रस्तार म्हणण्याच्या ‘संथेस’ ‘पढन्त’ म्हणतात. (हा शब्द हल्लीं महाराष्रातं रूढ नाहीं, ग्वाडलयर–
बनारसकिे आहे. वाटतें कीं महाराष्रातं आला तर याचा उच्चार ‘पढऽत्’ असा होईल). 
 

तरीडह, वरील उदाहरणातं आपण ‘सा रा गा’ असे ओळीनें स्वरघटक घेतले नाहींत, ना रा गा असे 
घेतले. यामंध्यें काहंीं रंजक परस्परभाव आहे असें माडनतात, [ना आडण गा याचंा परस्पर षड्जमध्यमभाव (उलट क्रमानें षड्
ज·मंद्रपंचम भाव) आहे, व ना आडण रा याचंा परस्पर जो भाव आहे त्याला प्रस्तुत लेखकानें साधारणभाव असें इतरत्र म्हटलें  आहे. [अथवा ना, गा 
चें परस्परप्रमाण पफेक्ट् फोर्थवचें, व ना, रा चें परस्पर प्रमाण अन्टेम्पड्व माय्नर ्थड्वचें आहे], परंतु हें असेंच असणें जास्त रंजक आहे असा दावा 
करण्याची लेखकाची इच्छा नाहीं, कारण ‘सा रा गा’ हेंच यमनमध्यें हवें असा आग्रह धडरणारे लोकडह आहेत. म्हणून शुष्कवाद टाळण्यासाठीं ‘असें 

माडनतात’ अशी शब्दरचना मुद्दाम केली.] आडण तो परस्परभाव यमन नावंाच्या रागरूपातं असावा असें म्हणतात. 
म्हणून येथें जी पढन्त होते डतला काहंीं धोरण आहे. तें धोरण बढन्त या अथवभावाचें आहे, म्हणून ही यमनची 
‘बढन्त–पढन्त,’ तीन (अथवा चार) स्वराचंी, झाली. हें आपलें  यमनच्या ना रा गा अथवा (ना रा गा मा) या 
स्वरासंंबधंींच्या बढन्तचें ‘कोठार’ भरलें . हा खाजगींत करण्याचा अभ्यास झाला. 
 

पण यमन रागरूप व्यक्त करतानंा हें सवव बढन्तपढन्तचें कोठार खुलें  करून क्रमानें म्हटलें  तर 
कंटाळवाणें व बेढब डदसेल; आडण हरप्रसंगीं, हरगीतातं तसें केलें  तर हास्यास्पदडह होईल. म्हणून ही 
यमनची ‘बढन्त’ नव्हे. कारण आता ंआपण अथवभाव पहात आहोंत; अथवभाव गेला कीं यमन गेला. बढन्त 
करण्यातं तारतम्य, प्रसंगाचा डववके हवाच. या कोठारातूंन त्या त्या संदभांत रोचक वाटतील तेवढेच 
प्रस्तारभेद साके्षपानें डनविून ते चढत्या क्रमानें म्हणावयाचे तरच त्यातं मौज येईल. ‘तीच यमनची बढन्त.’ 
एरव्हीं केवळ कसरत. 
 

येथें तर खिे स्वर डलडहले. त्यातं मींि, कण, कंप, हंुकार असे अलंकार योजून तारतम्यानें वापरले 
कीं मगच त्या बढन्तला आकषवकपणा येईल. तशा एकेका अलंकाराचा अंतभाव करून पुन्हा ं तसेतसे 
कालमानदृष्ट्या,ं स्वरालंकारदृष्ट्या ंप्रस्तार माडंिता ं येतील. पण त्याचें संख्यान, अध्वदेश, अध्ययोग हे 
डकती अफाट होतील तें सागंणें नकोच. केवळ तीनचार डनव्वळ एकमाडत्रक स्वरामंध्यें एवढा डवस्तार, एवढी 
सखोलता आहे! म्हणूनच ‘नादसागर अपरंपार, डकनहंू न पायो पार’ असें म्हटलें  आहे. 
 

तरीडह, ज्याची पढन्त तयार तोच बढन्त योजनाबद्ध प्रवीणतेनें करंू शकणार; एरव्हीं, डशकलेली 
तालीम ककवा आयत्या वळेची स्फूर्मत हेंच भािंवल राहील. म्हणून प्रस्ताराचें महत्त्व. 
 

उिम बढन्त हल्लीं ऐकंू येत नाहीं. [रीडतनें बढन्त करणारे हल्लीं ‘िागरबंधु’ वगैरे आहेत, पण ती बहुताशंीं बढन्तपढन्तच 
आहे. डहराबाईंची काहंीं बढन्त चागंली आहे. इतरडह कोणी असतील, पण आता ंथोिेच. बढन्त न कडरतां डतचा भास डनमाण करणारे मात्र बरेच 

सागंता ं येतील.] तरीसुद्धा ं डहराबाईंचें गाणें (त्याचं्या या वयातंडह) लक्षपूववक ऐडकल्यास डनविक, योजनाबद्ध, 
आकषवक बढन्त कशी असू ंशकते याचा प्रत्यय डमळेल. उदाहरण देऊं. 
 

ना, रा, गा याचंा प्रस्तार डलडहलाच आहे. ना ला डचकटून सुरुवात केली व हळंूहळंू रा वरून गा वर 
मुक्कामाला आलों, व यातं वर साडंगतलेलीं पर्थयें पाडळलीं, कीं आता ंपुढें मा हा स्वर दाखल करावयाचा. 
त्याची एक तऱ्हा अशी. 
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२७ वा प्रस्तारभेद गाऽऽ म्हटला. त्याचा मात्राकाल तीन मात्राचंा समजंू. आता ंक्षणभर थाबंून हळंूच 
(‘श्रुडतस्पशव, स्वरस्पशव’ करीत) माऽऽ हा तीन मात्राचंा स्वर हलक्या आवाजातं काढावयाचा. नंतर ‘सा’ वर 
न येता ं१८ व ९ हे भेद घेऊन त्यानंा मा तीन मात्राचंा जोिावयाचा, व ‘मा’ न घेता ं३ रा, २ रा व १ ला 
प्रस्तारभेद दाखवनू ना वर परत हटावयाचें. एकूण प्रकार असा डदसेल. 
 

 
 

रा ना ऽ, ना ऽऽ, (स्वल्पडवरामाच्या जागीं ⅛ मात्रा थाबंावें). 
 
आता ंहळंूच स्पशानें सा वर यावें. सा दीघव, ४ मात्राचंा, स्पष्ट, असावा पुढें ना रा गा मा ची अष्टमाशं लयानें 
बढंत करावी; वगैरे. 
 

बढन्त कडरतानंा ंएकेका स्वराची साधेंजोि करीत कसें पढुें सरकतात त्याचा हा एक थोिा मासला 
आहे. ही साधेंजोिसुद्धा ंअनेक प्रकारें कडरता ंयेते हें उघि आहे, पण त्यातं काहंीं डवडशष्ट धोरणदृडष्ट असते 
हें दाखवावयाचें होतें. केवळ पढन्त, नुसती बढन्तपढन्त, साधी बढन्त, आडण अमुक प्रसंगानुरूप रागाची 
म्हणजे रंजक बढन्त, यातंील फरक येथें स्पष्ट होतो. 
 

येथें केवळ स्वरनाद दाखडवले. पण त्यावंरून पाटाक्षराचें प्रस्तार कसे कराव े व त्याचंें संख्यान 
आडण अध्वयोग आधींच कसे जाणाव,े हें सहज कळेल. उदाहरणाथव, धा आडण डतन् हीं दोनच पाटाक्षरें 
‘घटक’ म्हणून वापरावयाचीं आहेत असें समजंू. त्याचें दोनच मात्राचें खंिप्रस्तार वरील (सा रा) याचं्या 
उदाहरणावरून मािंता ं येतील. धा, तीं, त्रक्, या तीन घटक–पाटाक्षराचें प्रस्तार (ना रा गा) याचं्या 
उदाहरणावंरून कळतील. धा, तीन्, ना, त्रक या चाराचें प्रत्येकीं चार मात्राचें असे २५६ प्रस्तारभेद (ना रा 
गा मा) या उदाहरणावरून कडरता ंयेतील. 
 

धा, धीं, ना, तीं, त्रक या पाचं वणांचे पाचं पाचं मात्राचें असे कोणते बोल होतील तें आता ंसागंता ं
येईल, व हे बोल एकूण ५ ⁵ = ५×५×५×५×५ = ३१२५ होतील हेंडह समजेल. 
 

आता ंया शवेटच्या उदाहरणाचं्या प्रस्तारातं एक बोल ‘पाचं धा’ चा येणार, ‘धा, धा, धा, धा, धा’ 
असा होणार, हें उघि आहे. (परणातं असे प्रकार असतात; चार धाचें परण, नऊ धा चें परण वगैरे). पण 
तसे बोल नेहमींच कणवमधुर वाटतील असें नाहीं. म्हणून धा या घटकाची जी एकच मात्रा समजली आहे ती 
वाढडवली, धा हें पाटाक्षर चागंलें  घुमवनू दीघव केलें , तर बरें. ‘धाऽऽऽऽ’ यातं तें पाचं मात्राकालाइतकें  
डटकेल इतक्या ‘आंसे’ चें आहे. 
 

अशाच कारणासं्तव पूवींच्या सवव उदाहरणातं ‘रा रा’ ऐवजीं ‘राऽ’, ‘गागागा’ ऐवजीं ‘गाऽऽ,’ वगैरे 
डलडहलें  आहे. (गाऽऽ, गाऽगा, गाऽऽ यामंधील अथवभाव वगेळा होतो, परंतु येथें तो गुण दृडष्टआि केला 
आहे.) 
 

येथपयंत आपण प्रत्येक घटकाला एक मात्रा असा समान काल डदला. (सुरुवातीला 
समजुतीखातर घेतलेलीं ०  हीं उदाहरणें फक्त अपवाद). पण मात्राचं्या अंशभागाचाडह डवचार करावयास 
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हवा, कारण त्याचेंडह प्रस्तार होणारच. तो डवचार पुढें पाहंू; पण आधीं त्याची पूववतयारी म्हणून 
आतापंयंतचीच पद्धडत वगेळ्या तऱ्हेनें मािंूं. 
 

समजा, आपल्याजवळ जे घटक आहेत ते । धीं ।, ॥ डतर । डकट ॥ आडण ॥ डक । ट । ता ॥ [येथें 

‘डकटता’चा ⅓ + ⅓ + ⅓ = १ माते्रचा हमखास उच्चार हवा.] असे आहेत. धीं हा घटक एका माते्रचा आहे. डतरडकट हा पूणव 
बोल एका माते्रचा आहे व त्याच्या चारडह अक्षराचंा काल समान (¼ मात्रा) आहे, म्हणजे ‘डतर’ अध्या 
माते्रचा व ‘डकट’ अध्या माते्रचा आहे. डकटता हा पूणव बोलडह एकमाते्रचा आहे व त्याचे तीन समान भाग 
आहेत; डक, ट, ता हीं अक्षरें प्रत्येकीं ⅓ माते्रचीं आहेत. (डक–ट–ता. डक–ट–ताऽ असें ता दीघव करून 
नव्हे). डतरडकट हा बोल संपूणवच वाजवावयाचा, अध्यावर तोिावयाचा नाहीं. तसेंच ‘डकटता’ हेंडह डतन्ही 
अक्षराचंेंच वाजवावयाचें, असा डनयम करंू; ‘डकट’ असें सुटेंच ठेवावयाचें नाहीं. 
 

एकेका अवयवातं तीन मात्रा ठेवू,ं अवयवमान ३. घटक ३. म्हणून संख्यान ३³ = २७. प्रस्तार ‘ना 
रा गा’ च्याच धोरणानें असा होईल :— 
 
१) । धीं । धीं । धीं । १०) । धीं । धीं । डतरडकट । 

२)  डतरडकट । धीं । धीं । ११) । डतरडकट । धीं । डतरडकट । 

३)  डकटता । धीं । धीं । १२) । डकटता । धीं । डतरडकट । 

४) । धीं । डतरडकट । धीं । १३) । धीं । डतरडकट । डतरडकट । 

५) । डतरडकट । डतरडकट । धीं । १४) । डतरडकट । डतरडकट । डतरडकट । 
६) । डकटता । डतरडकट । धीं । १५) । डकटता । डतरडकट । डतरडकट । 

७) । धीं । डकटता । धीं । १६) । धीं । डकटता । डतरडकट । 

८) । डतरडकट । डकटता । धीं । १७) । डतरडकट । डकटता । डतरडकट । 
९) । डकटता । डकटता । धीं । १८) । डकटता । डकटता । डतरडकट । 

१९) । धीं । धीं । डकटता । 
२०) । डतरडकट । धीं । डकटता । 
२१) । डकटता । धीं । डकटता । 
२२) । धीं । डतरडकट । डकटता । 
२३) । डतरडकट । डतरडकट । डकटता । 
२४) । डकटता । डतरडकट । डकटता । 
२५) । धीं । डकटता । डकटता । 
२६) । डतरडकट । डकटता । डकटता । 
२७) । डकटता । डकटता । डकटता । 

 
हा प्रस्तार म्हणून पहावा; ‘बोल बाधंण्यातं’ प्रस्ताराचा उपयोग कसा होतो तें ताबितोब ध्यानातं 

येईल. वरील तीनच बोल घेऊन तीनतीनच मात्राचंा एक असे फक्त २७ च भेद होतील, २८ वा होणार 
नाहीं. हे सवव ‘बोल’ वाजडवण्यातं फार मौज आहे. पण ‘डकटता’चा समभाग काल संभाळला पाडहजे. 



 अनुक्रमणिका 

‘साथ वाजडवण्यातं’ डह अशा प्रस्ताराचंा फार उपयोग होतो. याचें एक छोटेंसें उदाहरण पहा. 
‘मंुदरी मोरी काहेको छीनलयी, छेलवा?’ असें गीत आहे. (हे छळका, छळवाद्या, माझी मुडद्रका–आंगठी–
का ंडहसकावनू घेतलीस? असा अथव आहे). सम ही काहेको या शब्दातंील ‘का’ वर आहे. त्या भाषेंत ‘का’ 
एवढेंच म्हटलें  तरीडह ‘का?ं’ ‘काय?’ हाच अथव आहे म्हणून काहेको ऐवजीं नुसतें ‘का’ म्हटलें  व यडतस्थान 
घेतलें  तरी डबघित नाहीं. म्हणून सम अयोग्य डठकाणीं नाहीं. आता ंसमजा, तीन मात्रामंध्यें ‘मंुदडर मोरी 
का?’ [हें अिाणा नावंाच्या रागातंील गाणें परवापंरवापंयंत लोकडप्रय होतें व त्याचा अथव न समजल्यामुळें कोणीकोणी तें अकािंतािंवयुक्तडह 
म्हणत–कारण १) अिाणा हा राग वीररसपोषक आहे, आडण २) वीररस म्हणजे पुरुषासंच केवळ शोभणारा आडण ३) आक्रमण–मारामारी–युद्ध 
अशा सदंभाचा, अशा डवडचत्र समजुतीडह आहेत. पण त्यातंील हा ‘उठाव’, जरी गु॰ बागलकोटकर, मास्तर कृष्णा, जद्दनबाई, जोहराबाई वगैरेंचा 

होता. तरी सामान्यतः त्याचें ग्रहण कोणी केलेलें  डदसत नाहीं.] असें म्हणून ‘का’ वर सम गाठंली, मंुदडर एक मात्रा – मोरी 
एक मात्रा – का एक मात्रा. पडहल्या मात्रेंत मंु, द, डर प्रत्येकीं ⅓ माते्रचें अक्षर, दुसऱ्या मात्रेंत मो, री 
प्रत्येकीं अध्या माते्रचें अक्षर, डतसरी का या अक्षराची एक मात्रा असें केलें , आडण त्या अनुरोधानें स्वर व 
स्वरालंकार ठेडवले, तर मोठा सुबक वताव होईल. (करून पहावें). वरील प्रस्ताराचा । डकटता । डतरडकट । 
धीं । हा सहावा प्रस्तार हुबेहुब याच अंगाचा आहे. या दोहोंची साथ उिम जुळते. 
 

 
 
१६ मात्राचं्या ठेक्यातं गाणें असल्यामुळें  ‘मंु’ १५ व्या माते्रवर सुरंू होतें, १६ व्या माते्रची सुरुवात ‘मो’ नें होते 
व समास्ट्प्त ‘री’ s च्या आकारानें होते, व सम येते. तेथेंच पढुच्या आवतवनाची सुरुवात होऊन त्याक्षणींच ‘का’ 
हें अक्षर आडण ‘धीं’ हा बोल येतो. म्हणून मात्राचें क्रमाकं १, २, ३ असे न डलडहता ं१५, १६, १, असे डलडहले. 
 

उलट, अशा तालप्रस्तारभेदाचंी माडहती स्वरागं सुबक करण्यासडह अत्यंत उपयोगी होते. याचें 
उदाहरण पहा. ‘घडिघडि, पल, छन, कहो कैसी डबताऊं श्याम? [हें खमाज नावंाच्या रागातंील डवरहगीत–डबरहन, 
मराठी डवराणी–आहे. याची पूवीं एक तबकिी होती, ती प्यारासाहेब अथवा अच्छनबाई ककवा कालीजान यापंैकीं कोणाची तरी असावी. स्मरण 

नाहीं.] हे श्याम, एकेक घडटका– एकेक पळ– एकेक क्षण—कसा घालवू,ं सागं बरें?) हें चतस्र लयाचें गीत 
आहे. डबताऊं मध्यें बीताउं असा उच्चार चालतो, उ अगदीं ऱ्हस्व केला तरी चालतो; श्याम चा म अगदीं 
ऱ्हस्व आहे. चतस्र लयातं । डकटतकगडदगन । हा एकेक अक्षर ⅛ माते्रचें डमळून पूणव १ माते्रचा बोल, । 
डतरडकट । हा एकेक अक्षर ¼ माते्रचें असा १ माते्रचा बोल, । धा गे । हा एकेक अक्षर अधवमाते्रचें असा १ 
माते्रचा बोल, व । धीं । हा एकाक्षरी एक माते्रचा बोल, हे घटक घेतले आडण ४ मात्राचंा एक अवयव असे भेद 
मािूंन प्रस्तार केला, तर संख्यान २५६ होणार. त्यातंला २८ वा भेद असा असणार :– 
 

 
 

या बोलानुंसार वरील चरण असा होतो– 
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(उं) व (म्) ऱ्हस्व आहेत ते ⅛ मात्राकालाचे मािूंन– 
 

 
 

असें स्पष्टरूप डलडहता ंयेईल. १४ व्या माते्रला सुरुवात करून ‘श्या’ वर अवसान येते. या अंदाजानें त्यातंील 
स्वर, स्वरालंकार वगैरे अगदीं योग्य तसे योडजता ं येतील. अथवहाडन तर होणार नाहींच, पण बेलयपणा 
अजीबात स्पशवडह करणार नाहीं. कोठेंतरी कशीतरी ⅐, ⅕ अशा डवसंगत अंगाची तानेची भरारीच माडरली 
आहे, ककवा शब्द मध्येंच कोठेंतरी तोडिले आहेत, अथवा ऱ्हस्व अक्षरें प्रमाणाबाहेर दीघव केलीं आहेत व 
बऱ्याच दीघव अक्षराचंा एक गठ्ठा करून कोठेंतरी राडहलेल्या जागेंत कसातरी घुसिला आहे, असे प्रकार 
होणार नाहींत. [अशा तऱ्हेचे प्रयोग हल्लीं प्रत्यहीं ऐकंू येतात. पूवीं मान्य नसलेली हल्लीं लोकासं कदाडचत् आविंू शकणारी एक तऱ्हा, या 
दृडष्टनें त्याकंिे पहावें. (‘आक्रमक गायकी’ हा शब्द या सदंभांत कोणी वापरंू लागले आहेत. आक्रमण कोणाचें, कोणावर ककवा कशावर व काय 
म्हणून? हें मात्र स्पष्ट नाहीं). पूवीं हा एक डवनोद समजला जाई; जसें 
 

] 

 
अशी हुबेहुब जी साथ डतला तबलावादकाचंा ‘डलपटना’ असा शब्द आहे. 

 
प्रस्ताराचा उपयोग इतका खोलवर होतो. योजक मात्र हवा. असो. 

 
आता ंआपण ‘एक मात्रा’ या एकाच मापावरून अणदुु्रतलघुगुरुप्लृत आडद लयागंाकंिे आलों. 

लयागंाचं्या प्रस्ताराचीडह आता ंथोड्या वगेळ्या दृडष्टनें ओळख करून घेऊं. 
 

अगदीं सुरुवातीस डवराम (  ) आडण दु्रत (०) यासं घटक म्हणून घेऊन ।  ।, । ० ।, ।  ० ।, । 
०  । वगैरे जे प्रस्तारभेद पाडहले, त्यातं एका दु्रताचे डवराम दोन, ० म्हणजे , हा कालप्रमाणाचा 
डहशबे वापडरला नाहीं. (तसा वापडरता ं येतो एवढें सूचन फक्त पडहल्या उदाहरणातं केलें  एवढेंच).  
आडण ० हे दोन स्वतंत्र, परस्परडभन्नच घटक माडनले. परंतु आता ंखुद्द लयागंाचंाच प्रस्तार करणें आहे, तेव्हा ं
त्याचंीं कालानुसार परस्परप्रमाणेंडह लक्षातं घ्यावयास हवींत. 
 

प्रथम, एक गुरु (ऽ) आडण एक लघु (।) हे दोनच घटक डदले आहेत असें समजंू, एक गुरु म्हणजे 
दोन लघु; ऽ = ॥, ग=लल. उदाहरणादाखल म्हणून एकेका प्रस्तारभेदातं (अवयवातं) चार घटक 
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ठेवावयाचे आहेत असें ठरवू.ं मग ते चार गुरु असोत कीं चार लघु असोत, अथवा तीन गुरु आडण एक लघु 
असोत, ककवा काहंीं. 
 

क्रमाला महत्त्व डदलें  नाहीं, केवळ लघुगुरु एवढेंच पहावयाचें, तर चारच प्रकार होतील हें पूवीं 
पेढा–लािू याचं्या उदाहरणातं, आता ं पेढा–लािू याऐवजीं लघु–गुरु व त्याचंें परस्परप्रमाण ही कल्पना 
ठेडवल्यास, डदसेलच [जसें एका लािूचें मुख्य समजा दोन पेढे. मग एका पुिींत आधीं एक लािू व मग तीन 
पेढे ठेडवले काय, ककवा आधीं तीन पेढे व मग एक लािू ठेडवला काय, सारखेंच; एकूण चार वस्तु झाल्या व 
त्यातं ठेडवण्याच्या क्रमाला महत्त्व काहंीं नाहीं]. 
 

ऽऽऽऽ, ॥।ऽ, ॥ ऽऽ, । ऽऽऽ, ऽऽऽ [४ गुरु, ३ लघु १ गुरु, दोन लघु दोन गुरु, एक लघु तीन गुरु, व 
चार गुरु] हे ते चार प्रकार. 
 

पण प्रस्तार माडंितानंा ंक्रमालाच महत्त्व आहे. आधीं–नंतर हें पर्थय पाळावयाचें आहे. [लघु गुरु 
याचं्या क्रमाला ‘लाग’, लघुगुरुडवराम याचं्या क्रमाला ‘लगाव’, आडण लघु गुरु दु्रताचं्या क्रमाला ‘लागदाट’ 
असे परंपरागत शब्द आहेत व ते काहंीं गीतातंडह आहेत] [‘सुराचंा लगाव’ हा जुना शब्दप्रयोग अजून कोणी वापडरतात, व 
त्यातं ‘ठोस’ स्वर लावणें हा अथव अडभपे्रत आहे असें समजतात! ‘लागदाट अरु उरुपडतरुपकर, धुरुधुरुपदके गावन कीनो’ असें एक कहदोल 

नावंाच्या रागातंील जुनें गाणें आहे, त्यात लागदाट हा शब्द पडहलाच आहे. उरुप, डतरुप हे अपभ्रंश आहेत.]. 
 

अवयवमान 
संख्यान = घटकसंख्या = २ ⁴ = २ × २ × २ × २ = १६. अध्वदेश १६ ओळींचा होईल. 

 
(वरवर पहाता ंहें पूवींच्या ‘ना रा गामा’ च्या प्रस्ताराच्या उदाहरणासारखेंच वाटेल, तेथें संख्यान 

२५६ होतें तर आता ं१६च कसें? अशी शकंा येईल. पण येथें फरक आहे. तो असा कीं ना रा गा मा या 
उदाहरणातं ना, रा, गा, मा असे चार घटक होते व ते चार चार एकेका वळेीं घ्यावयाचे होते; आता ंघटक 
फक्त ऽ, । हे दोनच आहेत, चार नव्हेत; अवयवमान मात्र ४ ठेवावयाचें आहे). 
 

‘सोंप्याकिून अवघिाकिे’ जावयाचें हें आपलें  धोरण आहे. त्यानुसार तूतव आपण ऽ = ॥, एक गुरु 
म्हणजे दोन लघु, हें प्रमाण जरा दुलव डक्षत करंू. लघु हा गुरुपेक्षा ंलहान (‘अल्प’) आहे एवढेंच ध्यानातं 
घेऊं. 
 

ना, रा हे दोनच घटक घेऊन एकेका वळेीं चाराचंा आकंिा पुरा करणें असेल तर प्रस्तार कसा 
मािंावा हें आपण पाडहलें  होतेंच; १६ या संख्यानाचे ८–८ चे दोन गट होतील. पडहल्या गटातं शवेटीं सवव 
ना, दुसऱ्या गटातं शवेटीं सवव रा. पडहली राकं सवव ना, रा; ना, रा; ना, रा असें शेंवटपयंत, दुसरी राकं ना 
ना, रा रा; ना ना, रा रा असें शेंवटपयंत आडण डतसरी राकं ना ना ना ना, रा रा रा रा असें चार वळेा;ं ही ती 
रीडत. तसेंडह आता ंकडरता ंयेईल. पण आता ंवगेळी रीडत सागंू.ं 
 

कारण लघु हा गुरुपेक्षा ंलहान म्हणजे ‘अल्प’ आहे ही कल्पना आता ंपुढें मािंावयाची आहे. ती 
अशासाठीं कीं पुढें गेल्यावर १ गुरु = २ लघु हें प्रमाणडह वापरावयाचें आहे; तसें केलें  तरच लयागंप्रस्तार हें 
नावं साथव होईल. पुढें सागंावयाच्या रीडतची पूववतयारी येथें ‘अल्पबहु’ एवढा फक्त तरतम भाव वापरून 
करावयाची आहे. पूवीची रीडत व आता ं सागंण्यातं येणारी, अशा दोन्ही रीतींनीं प्रस्तार एकसारखाच 
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झालेला डदसेल, व अथात् नष्टोडद्दष्टाचे डनयम जे पुढें सागंू ं ते दोन्ही रीतींस लागू ंहोतील; ही मौज आहे. 
आता ंरीडत अशी. 
 

प्रथम सवव गुरु (ऽ ऽ ऽ ऽ) डलहाव,े हा पडहला भेद. खालच्या ओळींत म्हणजे दुसऱ्या भेदातं असें 
करावें कीं सवांत पडहल्या ओळींत पडहला जो गुरु–िावीकिचा–आहे, त्याच्याहून लहान (अल्प) जो लघु 
(।) तो त्या गुरुखालीं डलहावा, व वरच्या ओळींतील उरलेले तीन गुरु तसेच पुढें म्हणजे उजवीकिे मािंाव.े 
(। ऽ ऽ ऽ) हा दुसरा भेद. डतसरा भेद असा करावा–दुसऱ्या डठकाणीं गुरु आहे, त्याचा अल्प जो लघु तो 
त्याच्या खालीं डलहावा, व पढुचीं डचह्नें ऽ ऽ ही वरीलप्रमाणेंच डलहावी. राडहलें  पडहलें  स्थान, तेथें जो मोठा 
घटक (‘महत्’), गुरु, तो डलहावा. (ऽ । ऽ ऽ) हा डतसरा भेद. यातं पर्थय हें कीं जो बदल आपण करंू, 
त्याच्यापुढचीं स्थानें वरील ओळीचीच घ्यावयाचीं, पण मागच्या स्थानामंध्यें मोठे घटक (ऽ) ठेवावयाचे. 
उदाहरणानेंच हें स्पष्ट होईल. 
 
१) ऽ 

↓ 
ऽ ऽ ऽ सवव गुरु डलडहले. 

२) । 
 

ऽ 
। 

ऽ ऽ िावीकिे जो पडहला मोठा [महत्], त्याला छोटा [अल्प]. केला. बाकी पुढें, 
म्हणजे उजवीकिे, पूवींप्रमाणेंच. 

  ↓    
३) ऽ 

। 
↓ 

। ऽ ऽ िावीकिे जो पडहला–प्रथम डदसणारा–मोठा, त्याला छोटा केला, तो दुसऱ्या 
स्थानीं आहे. उजवीकिे पूवींप्रमाणेंच. पण िावीकिे म्हणजे पडहल्या स्थानीं मोठा 
[ऽ] डलडहला, पूवींचा छोटा [।] उतरवनू काढला नाहीं, तसाच ठेडवला नाहीं. 

४) । 
 

। ऽ 
। 
↓ 

ऽ. जो प्रथम डदसेल त्या मोठ्याचा छोटा करावयाचा. तो आता ंप्रथमस्थानींच आहे, 
म्हणून वर जो प्रथमस्थानीं गुरु होता त्याचा लघु केला. उजवीकिे फेरबदल 
करावयाचा नाहींच. 

५) ऽ 
। 
↓ 

ऽ । ऽ. प्रथम डदसणारा जो मोठा, गुरु, तो डतसऱ्या स्थानीं. त्याचा लघु केला. उजवीकिे 
जें होतें (ऽ) तें तसेंच मािंलें . िावीकिे दोन जागा मोकळ्या, त्या गुरंूनीं भरल्या, 
कारण मोठा घटकच िावीकिे घ्यावयाचा, छोटा नाहीं. एकूण चार स्थानें पुरीं 
केली. 

६) । 
 

ऽ 
। 
↓ 

। ऽ. पडहला गुरु प्रथमच आला, त्याचा लघु केला. उजवीकिे पूवींप्रमाणें. 
 
 

७) ऽ 
। 
↓ 

। । ऽ. पडहला गुरु डद्वतीयस्थानीं, तो लघु केला. िावीकिे गुरु मािंला. 
उजवीकिे पूवींप्रमाणेंच. 
 

८) । 
 

। । ऽ. 
। 
↓ 

स्पष्टच आहे; उजवीकिे बदल नाहीं. 
 
 

९) ऽ 
। 
↓ 

ऽ ऽ ।. शवेटीं आलेल्या गुरुला लघु केला. िावीकिची जागा तीनडह गुरंूनीं भरून 
काडढली. 
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१०) । ऽ 
। 
↓ 

ऽ ।.  
 
 

११) ऽ 
। 
↓ 

। ऽ ।.  
 
 

१२) । । ऽ 
। 
↓ 

।.  
 
 

१३) ऽ 
। 
↓ 

ऽ । ।.  
 
 

१४) । ऽ 
। 
↓ 

। ।.  
 
 

१५) ऽ 
। 
↓ 

। । ।.  
 
 

१६) । । । ।. सवव लघु झाले, लघु [अल्प] बनडवण्यास गुरु [महत्] डशल्लक नाहीं; प्रस्तार 
संपला. 

 
[असाच प्रस्तार प्रथम सवव लघु घेऊन कडरता ं येईल; वरील वणवनातंील गुरु व लघु याचंी 

आलटापालट केली म्हणजे झालें . पण भेदाकं (उडद्दष्टें) बदलतील. जी रीडत एकदा ंअनुसडरली ती मात्र 
कारणाडशवाय बदलंू नये; नाहींतर घोंटाळ्याचा संभव आहे.] 
 

जरा डवचार केला तर आपली पूवींची [ना, रा] रीडत व ही रीडत या दोहोंनीं प्रस्तार एकच येतो व 
क्रमाकं तेच राहतात हें डदसेल. पण त्या पूवींच्या रीडतमध्यें लहान-मोठा घटक [अल्प–महत्] हा डवचार 
नव्हता. येथें तो आहे, आडण जरा पुढें गेल्यावर लहान-मोठ्याचीं परस्परप्रमाणेंडह आपण डवचारातं घेणार 
आहोंत. एवढ्यासाठीं ही रीडत साडंगतली. 
 

वरील प्रस्तारातं गुरुऐवजीं धा सारखें पाटाक्षर व लघुऐवजीं कत् सारखें, धा च्या डनम्म्या 
कालाएवढें, पाटाक्षर, अथवा त्या अंगाचें स्वरनाद ककवा भाषेंतील वणव, हेडह वापरून पाहता ं येईल व तें 
प्रत्यक्ष उपयुक्तडह होईल हें उघिच आहे. तो डवस्तार आता ंनको. प्रत्यक्ष गायनातं हे प्रस्तारभेद कसे येतात 
त्याचें एक उदाहरण देणें बोधक आहे. 
 

‘ननडदया’ (ननंडदया) हा शब्द डकत्येक गीतातं येतो. त्याचे भाषेच्या दृडष्टनें, छंददृडष्टनें लघुगुरु 
स्पष्ट व ठराडवक आहेत, ‘या’ हा गुरु व इतर डतन्हीं अक्षरें लघु [अथवा ननंडदया असें म्हटल्यास ‘न’ आडण 
‘डद’ लघु व ‘नं’ व ‘या’ गुरु]. परंतु प्राकृत भाषासंप्रदायाच्या दृडष्टनें याचे लघुगुरु बदलले तरी क्षम्य आहेत. 
ती मुभा घेतली जाते व योग्य ते स्वरालंकार योजून, चारापंैकीं कोणतेंडह अक्षर ऱ्हस्व अथवा दीघव केलें  
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जातें. स्वरवणव–योजना प्रसंगानुरूप असली आडण ऱ्हस्व–दीघव हे अडतरेक होईल, प्रमाण डबघिेल इतके 
होतील, येथपयंत आकंुडचत ककवा प्रसाडरत केले नाहींत, तर— १] ननडदया, सवव ऱ्हस्व; २] ननडदया, 
पडहला न फक्त दीघव; ३] ननंऽडदया, अनुस्वारयुक्त दुसरा न फक्त दीघव; ननदीऽया, फक्त दी दीघव; ५] 
ननडदयाऽ, फक्त या दीघव; ६] सवव दीघव, हे पयाय सवव क्षम्य इतकें च नव्हे तर त्या त्या संदभांत रोचकडह 
होतात. अशा या पयायातं एकच गुरु, दोन गुरू इत्याडद भेद होतील व ते सवव वर मािंलेल्या प्रस्ताराअन्वयें 
एकूण १६ होतील. 
 
१] नऽनंऽ दीऽ याऽ ८ मात्रा ९] नऽनंऽदीऽया ७ मात्रा 
२] ननंऽदीऽयाऽ ७ मात्रा १०] ननंऽदीऽया ६ मात्रा 

३] नऽनदीऽयाऽ ७ मात्रा ११] नऽनदीऽया ६ मात्रा 

४] ननदीऽयाऽ ६ मात्रा १२] ननदीऽया ५ मात्रा 
५] नऽनंऽडदयाऽ ७ मात्रा १३] नऽनंऽडदया ६ मात्रा 

६] ननंऽडदयाऽ ६ मात्रा १४] ननंऽडदया ५ मात्रा 

७] नऽनडदयाऽ ६ मात्रा १५] नऽनडदया ५ मात्रा 
८] ननडदयाऽ ५ मात्रा १६] ननडदया ४ मात्रा 
 

या सवव प्रकाराचंा उपयोग जागजागीं डदसतोच. पण त्याचंा पद्धतशीर डवचार, व त्यानुसार 
‘आलातचक्र’ कल्पनेनें शब्दाथवस्वरोच्चाराचंा वताव व डवस्तार कसा कडरता ंयेईल हें वरील डववरणातं स्पष्ट 
डदसेल. [ओंकारनाथ याचं्या ‘नऽनडदया, कैसी नीर भरंू?’ या डतलंग नावंाच्या रागामधील गाण्याच्या तबकिींत असे ‘ननडदयाचें प्रकार’ बरेच 
सापंितील. आजकालचे कुमार गंधवव याचंीडह ही हातोटी उिम आहे आडण त्याचंें लयतालावर उिम प्रभतु्व आहे; परंतु त्याचं्या तऱ्हेवाईक गायन व 

उच्चारपद्धडतमुळें त्याचंा हा (व असा इतर) गुणराडश लोकासं ग्रहण झालेला आढळत नाहीं.] डशवाय, लयप्रमाणशीर [लयदार] व 
बेलय यामंध्यें मूलतः फरक कोणत्या दृडष्टनें करावयास हवा हेंडह शब्दवणांपुरतें आता ंकळेल. [तीच दृडष्ट 
स्वरासं लावावयास हवी हें ओघानें आलेंच]. 
 

वरील उदाहरण आणखी एक मुद्दा सुचडवण्याच्या हेतुनें डदलें . या प्रस्तारातं, प्रत्येक अवयव [भेद] 
समान कालाचा नाहीं. कोठें ४ मात्रा, कोठें ५, कोठें ६ व कोठें ७ आहेत, व सवाडधक मात्रा ८ आहेत. हा ८ 
मात्राचंा [पडहला–सववगुरु–भेद] हा जर गायनातंील मूळ प्रमाण काल माडनला, म्हणजे गीत चतस्र अंगानें 
जावें असें ठरडवलें , तर ५, ६, ७ मात्राचं्या भेदातं कमी पिणाऱ्या [८–५, ८–६, ८–७ म्हणजे ३, २, १ या] 
मात्रा भरून काढावयास हव्या. तसें दोन तऱ्हानंीं कडरता ंयेईल. एक असें कीं, लघुगुरु याचंें ‘एकास दोन’ हें 
प्रमाण येथें अक्षरदृडष्टनें थोिें कमी अडधक करावयाचें; दीघव अक्षरें सुबक वाटतील एवढ्याच प्रमाणानें पण 
अधव–पाव–एक–दीि वगैरे मात्राकालानें थोिीं लाबंवावयाचीं. ककवा दुसरें असें कीं कोठें कोठें थोिें 
थाबंावयाचें, डवराम घ्यावयाचा. उदाहरणाथव, दुसऱ्या (ननंऽदीऽयाऽ) मेदातं एक मात्रा कमी पिते. ती 
भरून काढण्यासाठीं शेंवटचा या ऽ एक माते्रनें लाबंडवला तर चालेल. (अथात् तो नुसताच ताणलेला बरा 
वाटणार नाहीं, तेथें जरा स्वरालंकारडह ठेवणें इष्ट व योग्य आहे.) ककवा या सात मात्राचंा उच्चार होण्याआधीं 
सुरुवातीसच एक मात्रा थाबंता ं येईल, तेथें श्वासडह घेता ं येईल, भाषेवर मात्र बलात्कार चालणार नाहीं. 
‘ननंडदया’ चे जे त्या भाषेंतील नानाडवध मान्य उच्चार, त्याचंें परस्परदीघवत्व मोिावयाचें नाहीं. 
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परंतु एक मात्रा वाढडवण्याचा आणखीडह एक मागव आहे, तो उदाहरणानें सूडचत कडरतों. नंऽ हा 
दोन मात्राचंा आहे, तो अधवमात्रा लाबंडवला, अिीच मात्राचंा केला, आडण तसाच दीऽ हाडह दोनाऐंवजीं 
अिीच मात्राचंा केला, तर ८ मात्रा अशा पुऱ्या होतील : 
 

 
 

अथवा याच धतीनुसार, सुरुवातीस पाव मात्रा डवराम, पडहलें  अक्षर ‘न’ एक मात्रा, दुसरें ‘नं’ 
सवादोन मात्रा, डतसरें ‘दी’ दोन मात्रा, आडण शेंवटचें ‘या’ अिीच मात्रा, असेंडह ८ मात्राचंें माप पुरें कडरता ं
येईल. [असे बोल काढणें अलाडदया–परंपरेचें वैडशष्ट्यच आहे.] 
 

 
 

अथात् या मोितोिींत स्वरालंकार तसतसे बदलावयाचेच आहेत, केवळ एकसुरी ओढाताण 
करावयाची नाहीं, हें सागंणें नकोच. 
 

अशा वतावातं एकतऱ्हेचा सुबक आकषवणपणा येतो. त्याला नावं आहे. ‘ननंडदया’ याचे जे ‘बोल’ 
आहेत त्याचंी आपण तऱ्हेतऱ्हेनें वगेवगेळ्या मात्राकालामंध्यें वाटंणी करून डदली. ही ‘बोलाचंी वाटंणी’, 
म्हणून अशा प्रकारात ‘बोलबाटं’ असें नावं आहे. [बोलबाटं ही केवळ तबल्यातंच होऊं शकते (आडण त्यातंडह तबल्याच्या मेरठ–
अज्रािा या गावंातं पुढें आलेल्या ‘अज्रािा’ शलैींतच) असा एक समज आहे, तो चुकीचा आहे. ती वणोच्चारातंडह असते, व स्वरामंध्येंडह असू ंशकते. 
झूमरा नावंाचा ठेका जलदलयातं ॥ धीं । ऽ धा । त्रक । धीं)(धागे । त्रक । धीं)(ॱॱॱअसा वाजडवतात, त्यातं धीं, ऽ धात्रक यातं बोलबाटं आहे व डतला 

धरून त्या शब्दास लावलेल्या ठराडवक त्या त्या स्वराचंी सुद्धा ं बरीच बोलबाटं आहे. (अडधक स्वर घेऊन केलेले प्रकार सोिूनडह).] ककवा 
आपण बोल काटले, छाटले, म्हणून ‘काटछाट’ डह म्हणतात, बोल काटना, बोल छाटना असें म्हणतात. 
अथवा येथें आठ मात्रा एक, एक अशा हव्या हा ‘कायदा’, तो आपण तोिला म्हणून कायदा तोिणें असेंडह 
म्हणतात. हे शब्द तबल्याच्या वतावातं अडधक वापडरले जातात, परंतु ते लयागंासंबधंींचे असल्यामुळें 
स्वरागंासंडह लागू ंआहेत. 
 

[१६ वा प्रस्तारभेद केवळ ४ मात्राचंा आहे व तेंच त्याचें वैडशष्ट्य आहे, तेव्हा ं त्याचे बोल काटणें 
ठीक नव्हे, आठ मात्रा पुऱ्या करावयाच्या तर त्यापुढें ४ मात्राचंा एकादा स्वरालंकारच योडजता ंयेईल.] 
 

हें डवषयान्तर नव्हे. प्रस्तारडवचार प्रत्यक्ष संगीतोपयोगी कसा हें दाखडवणें अवश्य आहे, म्हणून 
जागजागीं संगीतव्यवहाराचीं उदाहरणें द्यावयास हवींतच; आडण आधीं केवळ शुष्क प्रस्तार व नंतर 
उदाहरणें असे भाग पािणें सोईस्कर नव्हे व इष्टडह नव्हे. हीं जागजागीं डदसणारीं उदाहरणें म्हणजे 
डवषयान्तरें नसून प्रस्तारडवचाराचेच डक्रयाक्षम दाखले आहेत. 
 

प्रस्तारभेदाचा क्रमाकं [‘उडद्दष्ट’] माहीत असला तर त्या भेदाचें ‘जणूंकाय नाहींसें झालेलें ’ रूप 
जाणणें म्हणजे ‘नष्ट’ काढणें, हें साडंगतलें , पण हें नष्ट काढावयाचें कसें तें अजून डलडहलें  नाहीं. ‘नष्टडक्रया’ 
वरील लघुगुरंूच्या प्रस्ताराच्या उदाहरणातंच दाखडवली तर समजण्यास सोंपी होईल, म्हणून या 
डठकाणींच ती सागंू.ं 
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समजा, वरील प्रस्तारातं ११ हा क्रमाकं डदला आहे व त्या क्रमाकंाचें नष्ट [म्हणजे येथें लघुगुरंूचा 
क्रम] हवें आहे. 
 

क्रमाकंाला दोनानें भागावयाचें. पण ११ या क्रमाकंाला २ चा पूणव भाग जात नाहीं, ११ हा ‘डवषम’ 
अंक आहे. तेव्हा ंत्यातं १ डमळवनू [वजा करून नव्हे] तो ‘सम’ करावा म्हणजे १२ होईल व दोहोंनीं भाग 
जाईल. १२/२ = ६, हा अंक ‘सम’ आहे. पुन्हा ंदोहोंनीं भागावें. ६/२ = ३. हा डवषम अंक. त्यातं १ डमळवनू 
४ कराव ेव दोहोंनीं भागावें. ४/२ = २ हा अंक सम. अवयवमानाइतके घटक, म्हणजे प्रत्येक मेदातंील 
एकूण घटकाचंी [येथें लघुगुरंूची] संख्या जेवढी असेल तेवढे सवव घटक हव ेआहेत. अवयवमान या 
प्रस्तारातं ४ आहे, चार अंक–पडहला ११ हा क्रमाकं धरून–डमळाले, तेव्हा ंअवयवमान पुरें झालें , म्हणून ही 
‘दोनानंीं भागण्याची’ डक्रया संपवावी. ११, ६, ३, २ हे अंक डमळाले. ते डवषम, सम, डवषम, सम असे आहेत. 
प्रस्तार ज्या तऱ्हेच्या घटकानें सुरंू केला त्याचें दशवक डवषम अंक समजावें. येथें गुरूनें प्रस्तार सुरंू केला 
आहे, पडहला भेद ऽ ऽ ऽ ऽ [सवव गुरु] आहे, म्हणून डवषम अंक हें गुरुचें डनदशवक, व अथात् सम अंक हें 
लघुचें डनदशवक समजावें. 
 

११, ६, ३, २. डवषम, सम, डवषम, सम = ऽ । ऽ ।. 
 

११ व्या क्रमाकंाच्या प्रस्तारभेदाचें रूप (नष्ट) ऽ । ऽ ।, गुरु-लघु-गुरु-लघु, आहे. 
 

समजा, सा आडण र (कोमल रे) हे दोनच स्वर घटक म्हणून घेतले व त्याचंा तीन या 
अवयवमानाचा प्रस्तार माडंिला; प्रत्येक भेदातं – अवयवातं – काहंीं सा, काहंीं र डमळून फक्त तीन स्वर 
एकूण आहेत. प्रस्तार मािंण्यास सा पासून सुरुवात केली आहे. म्हणजे पडहला भेद सासासा (सवव–
डतन्ही–सा) हा आहे. अथात् भागून डवषमाकं येईल त्या जागीं सा समजावयाचें आहे, तर अशा प्रस्तारातंील 
डतसरा भेद कोणता? 
 

३, डवषम. ३+१=४, ४/२ = २, सम. २/२ = १, डवषम. तीन अंक डमळाले, अवयवमानडह तीन, 
म्हणून डतनापंुढें जावयाचेंच नाहीं. ३–२–१, डवषम–सम–डवषम म्हणजे ‘सारसा.’ डतसऱ्या क्रमाकंाचें 
नष्टरूप (नष्ट) ‘सारसा’ होणार. 
 

लघुगुरु–प्रस्तार मािंण्याची साडंगतलेली रीडत या ‘सा–र’ च्या प्रस्तारमािंणीस लावता ंयेईलच, 
ऽ ऐवजीं सा व । ऐवजीं र म्हटलें  कीं झालें . तसें करून पहावें म्हणजे संवय होईल. 
 

नष्ट काढण्याची पद्धडत साडंगतली, आता ंउडद्दष्ट काढण्याची पद्धडत पहावयाची. उद्डदष्ट काढणें, 
उद् डदष्टडक्रया, म्हणजे डदलेल्या प्रस्तारभेदाचा क्रमाकं कोणता तो काढणें. 
 

प्रथम जो डदलेला भेद असेल तो डलहावा. त्याच्या घटकाचं्या वर िावीकिून उजवीकिे प्रथम १, 
नंतर एकाच्या दुप्पट २, त्यानंतर त्याच्या दुप्पट ४, नंतर त्याच्या दुप्पट ८ अशा क्रमानें अंक मािंाव.े नंतर 
सवव आंकिे मािूंन झाले कीं [घटकाचंी यादी संपली कीं] ज्या घटकानें प्रस्तार संपतो त्या जातीच्या 
घटकाचं्यावरील आंकड्याचंी बेरीज करून त्या बेरजेंत १ डमळवावा. येईल तें उद्डदष्ट. [नष्टडक्रयेंत ज्या 
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घटकापासून प्रस्तार सुरंू केला त्याला डवषम अंक देणें हा आिाखा होता. उद्डदष्टातं ज्या घटकावर प्रस्तार 
संपतो त्या प्रकारच्या घटकावरील अंक बेरजेसाठी घ्यावयाचे हा आडद–अंताचा फरक लक्षातं ठेवावा]. 
 

समजा, वरील उदाहरणातं ऽ।ऽऽ याचें उद्डदष्ट हवें आहे.  प्रस्तार ऽ पासून सुरंू केला म्हणून 
। वर संपणार, अथात् लघंूवरीलच अंक मोजावयाचे. लघु एकच आहे व त्यावर अंक २ आहे. २+१ = ३. 
म्हणून उद्डदष्ट ३; ऽ । ऽ ऽ हा प्रस्तारभेद डतसरा आहे. 
 

॥ ऽ । याचें उडद्दष्ट १२, ॥ ऽ। हा १२ वा भेद आहे. कारण  १+२+८=११. ११+१ = १२. 
प्रस्तार गुरुनें सुरंू केला म्हणून लघंूच्या िोक्यावंरील अंक बेरजेसाठीं घेतले; 
 

समजा, घटक ‘धा’ आडण ‘त्रक्’ हीं दोन पाटाक्षरें आहेत; प्रस्तार धा पासून सुरंू केला आहे; एकेक 
भेदातं १२–१२ अक्षरें आहेत म्हणजे अवयवमान १२ आहे; अशा प्रस्तारातंील २७ वें नष्ट हवें आहे. 
 

२७ डवषम, म्हणून धा, कारण प्रस्तार धापासून सुरंू होतो. सुरंू करणारा घटक डवषम. 
२७+१ = २८, २८/२ = १४, सम, म्हणून त्रक्. 
१४/२ = ७, डवषम, म्हणून धा. 
७+१ = ८, ८/२ = ४, सम, म्हणून त्रक्. 
४/२ = २ सम, म्हणून त्रक्. 
२/१ = १, डवषम, म्हणून धा. 
१+१ = २, २/२ = १, डवषम म्हणून धा. 
१+१ = २, २/२ = १, डवषम, म्हणून धा. 

 
अथात् यापढुें सवव अंक १–डवषम–च येणार, पाटाक्षर धाच येणार, हें उघि आहे. कारण १+१ = 

२, २/२ = १… असेंच चालंू राहणार. एकूण १२ अंक डमळेपयंत ही डक्रया हवी आहे, तेव्हा ंउरलेलीं चार 
अक्षरें धा डलहून १२ हें अवयवमान पुरें केलें  म्हणजे झालें , म्हणून २७ वें नष्ट घा त्रक् धा त्रक् त्रक् धा धा धा 
धा धा धा धा. 
 

याच प्रस्तारातंील १३८० क्रमाकंाचंें नष्ट काढंू. 
 

(प्रथम हें तपासलें  पाडहजे कीं १३८० क्रमाकाचंा–उडद्दष्टाचा–प्रस्तारभेद या प्रस्तारामध्यें 
अस्ट्स्तत्वातं आहे कीं नाहीं? कारण संख्यान जर १३८० हून कमी असलें , प्रस्तार १३८० भेदासं पुरेल इतका 
नसला, तर १३८० वा भेदच असणार नाहीं, मग उिर काय काढणार, जें नाहींच तें ‘नष्ट’ कसें डमळणार? 
संख्यान १३८० ककवा १३८० हून अडधक हवें. 
 

– घटक ‘धा’ व ‘त्रक्’ असे दोन आहेत. म्हणून घटकसखं्या २. 
 

– प्रत्येक भेदातं म्हणजे प्रस्ताराच्या अवयवातं एकूण बारा घटक सामावलेले आहेत, म्हणून 
अवयवमान १२. 
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अवयवमान 
– तेव्हा,ं संख्यान =  (घटकसंख्या)  = २ ¹² 

= २×२×२×ॱॱॱ एकूण १२ वळेा.ं = ४०९६. 
 

– एकूण भेद ४०९६ इतके होतात. अथात्  १३८० वा भेदडह अस्ट्स्तत्वातं आहे व त्याचें नष्ट रूप 
काढण्याचा खटाटोप हें ‘वधं्यामथुैन’ होणार नाहीं). 
 

आता ंनष्ट काढंू. 
 

१३८० सम [त्रक्]. १३८०/२ = ६९०, सम [त्रक्]. ६९०/२ = ३४५ डवषम [धा]. ३४५+१ = ३४६, 
३४६/२ = १७३. डवषम [धा]. १७३+१ = १७४, १७४/२ = ८७ डवषम [धा]. ८७+१ = ८८, ८८/२ = ४४ 
सम [त्रक्] ४४/२ = २२ सम [त्रक्]. २२/२ = ११ डवषम [धा]. ११ + १ = १२, १२/२ = ६ सम [त्रक्]. 
६/३ = ३ डवषम [धा]. ३+१ = ४, ४/२ = २ सम [त्रक्]. २/२ = १ डवषम [धा]. बारा अक्षरें पुरीं झालीं 
म्हणून भागाकार पुरेत. १३८० वें नष्ट ‘त्रक् त्रक् धा धा धा त्रक् त्रक् धा त्रक् धा त्रक् धा’ 
 

समजा या प्रस्तारातंील त्रक् धा त्रक् धा धा त्रक् त्रक् धा त्रक् धा त्रक् धा’ याचें उडद्दष्ट हवें आहे. 
 

 
 

प्रस्तार धापासून सुरंू केल्यामुळें  त्रक् वरील आंकड्याचंी बेरीज करून एक डमळवावयाचा. 
 

१+४+३२+६४+२५६+१०२४ = १३८१, १३८१ + १ = १३८२. 
 
उडद्दष्ट १३८२, डदलेला प्रस्तारभेद १३८२ वा आहे. 
 

याचा एक उपयोग पहा. – वरील भेदातं त्रक् चा उच्चार ऱ्हस्व त्रक् करा. धाची मात्रा एक तर त्रक् 
ची अधी समजंू. धा गुरु तर त्रक् लघु. जे ‘बोल’ उमटतात ते ‘वशंस्थ’ नावंाचें कडवतारचनेचें, छंदाचें, वृि 
होतें. [हें वृि होण्यासाठीं चरण चार लागतात म्हणजे वरील बोल चारदा घ्यावा लागतो.] 
 

 
 
छंदःशास्त्रडनयम, वणोच्चाराचंी जिणघिण, स्वरागंाचंी गंुफण, तालाचंी डक्रया अथवा त्याचंी 

पाटाक्षरें व त्यामंधील अंगें, याचंा परस्परसंबंध येथें ककडचत् दृडष्टस पितो. वर डदलेले नष्टोडद्दष्ट व 
प्रस्तारमािंणीचे डनयम छंदावरील वगेवगेळ्या गं्रथातंीलच आहेत. संगीतावरील गं्रथातं एवढा डवचार नाहीं, 
त्यामंध्यें काहंीं रीती आहेत त्याहूंन वरील रीती सोंप्या आहेत. आडण त्या संगीतासडह यथातर्थय लागू ंहोतात 
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हें दाखडवलेंच. [नाट्यशास्त्रामं् मध्यें प्रस्तार डदलेले नाहींत. २८ व्या आतोद्यडवडधः–जाडतडवकल्पनम्–अध्यायातं ‘ॱॱॱतानाितुरशीडतः । 
…ततै्रकान्नपंचाशत्…’ इत्याडद मजकूर आहे, व ३२ व्या जाडतडवधानभागातं–धु्रवाडवधानम्  मध्यें– ‘ॱॱॱछन्दोवृिडनदशवनम् । स्थानप्रमाणसजं्ञाडभगवदतो मे 
डनबोधत ॥’ असें आहे. ४-११७-१३३ वरून नाट्यशास्त्रकत्यास प्रस्तार, नष्टोडद्दष्ट हे माहीत होते हें स्पष्टच आहे; पण त्याचंें डववरण नाहीं. 
(नाट्यशास्त्रम् व कपगलसूत्रें याचंा काल फारशा फरकाचा नाहीं असें माडनलें). दडिलम् मध्यें ‘हन्यादनन्तरायेण पूवा यस्य क्रमोत्क्रमात्’ वगैरे डनयम 
आहेत. तसेच सगंीतसमयसारातं आहेंत. हेच डनयम, बृहदे्दशीमध्यें ‘इदानीं गुणनोपाय ंकथयडत…’ असें सागंून, दडिलाचें नावं घेऊन, डदले आहेत 
आडण १७० व्या श्लोकानंतर तर वणालंकाराचें प्रस्तार ‘तत्र प्रस्तारो यथा–’ अशा मथळ्यानें देऊन पुढें जातींमधील स्वरप्रस्तारडह साडंगतले आहेत. 
अडभनवभारतीमध्यें, २८·३३ ते ३५ मधील टीकें त, नष्टोडद्दष्टज्ञानाथवश्लोकाः तत्र पूववमुडद्दष्टम्  ‘मूलक्रमान्तस्थानं यत्पूवेण तदपेक्षया…’ इत्याडद श्लोक 
उदाहृत केले आहेत व ‘ते चेह न दर्मशता इडत सवव गभीकृत्य मुडनः साधारण ं वचनमाह ।’ अशी भरतमुनींची सपंादणी केली आहे. त्यावरून, 
भरतमुनींस प्रस्तारगडणत माहीत होतें इतकें च नव्हे तर खंिमेरु पद्धडतनें खिे हालवनू डहशबे करण्याची रीडतडह माहीत होती असें दाखडवलें  आहे. तें 
खरें असो वा नसो, ही रीडत अडभनवगुप्ताच्या वेळीं प्रचारातं होती हें सत्य ठरतें. म्हणजे डक्रस्तीशक ८००-९०० च्या सुमारास खंिमेरु व त्यातंील 
‘लोष्ठचालन’ प्रचारातं होतें हें डसद्ध. तेव्हा ंप्रस्तारगडणत हा डवषय पूवींपासून छन्द या वेदागंातंील, त्याचा उपयोग सगंीतकारानंीं केला व त्यानुसार 
मूच्छवना–कूटताना–वणालंकार–जाडत–प्रबन्ध इत्यादींचे प्रस्तार केले हें डदसतें. यापुढचा गं्रथ डनःशकंशार्ङ्व देवकृत संगीतरत्नाकर (सुमारें १२००). 
त्यातं खंिमेरुची आकृडत (मेरुरूपानें नव्हे तर पताकारूपानें) प्रथम डदसते हें खरें, परंतु डतच्याबद्दलचें श्रेय श्री. डलमये हे शार्ङ्व देवास देतात तें वरील 
पुरावा पाहतां देता ंयेत नाहीं. तालाध्यायातंील मात्राप्रस्तार मात्र शार्ङ्व देवामध्येंच प्रथम डदसतात, तसेच लघु–दु्रत–गुरु–प्लृत व सयंोगमेरु हेडह 
डदसतात. तेव्हां हा भाग कदाडचत् शार्ङ्वदेवसशंोडधत असावा. ‘मात्रामेरुरय ंदुगवः, सवेषामडत दुगवमः । मात्रालगडक्रया क्वाडप नोक्ता सापीह वण्यवते ।’ 
अशा प्रकारचे त्याचेडह (नारायणभट्टाप्रमाणें) शब्द आहेत. परंतु आधींची परंपरा पाहता,ं आडण शार्ङ्व देवाआधीं झालेलें  भास्कराचायांपयंतचें काम 
पाहता, मात्रामेरुडनर्ममडतचें श्रेयडह शार्ङ्व देवास देतां येण्यासारखा डनडित ठाम पुरावा नाहीं; ‘असेल–नसेल’ एवढेंच ठरतें. शार्ङ्व देवास त्याच्या 
वास्तडवक योग्यतेहून अडधक श्रेष्ठ मानण्याचा प्रघात आहे; त्यानें डकत्येक गोष्टी शोडधल्या अशा समजुती आहेत, पण त्याचंा प्रत्यय सगंीतरत्नाकर 
साक्षेपानें वाडचल्यास येत नाहीं. जेथें जेथें शास्त्राचीं मूलप्रमेयें येतात तेथें रत्नाकराचा ‘हेतुमत् डवडनिय,’ साधार सिकव युक्त डवडधडनषेधपूववक डनडित 
ठाम डनणवय नाहीं. (तसा अडभनवगुप्ताचा, दडिलाचा, रामामात्याचा, सोमनाथाचा, व वेंकटाध्वरीचा आहे.–श्रीमल्लक्ष्यसगंीतकार चतुरपंडिताचा 
आहे पण कहदुस्तानी सगंीतपद्धडतचा कता डवष्णुशमा याचा नाहीं). मात्र प्रत्यक्ष डक्रयेस साह्भतू असा हा सववसगं्राहक प्रचंि ‘करण’ गं्रथ आहे हें खरें. 
तोच प्रकार चतुरकडल्लनाथाचा आहे. त्याच्या आधीं सुमारें ५०–१०० वषें झालेल्या कसहभपूालकृत सगंीतसुधाकरटीका या रत्नाकराच्या डववरणातं 
जो सहजपणा, जो आत्मप्रत्यय आहे तो चतुरकडल्लनाथाच्या (सुमारें १४००) कलाडनडधटीकें त नाहीं. जेथें पुराणोिरकालीन शब्दपाडंित्य आहे तेथें 
शार्ङ्व देव व कडल्लनाथ हे बहादुर आहेत, परंतु जेथें डक्रया समजावनू सागंणें आवश्यक तेथें कसहभपूालच साह्कारी होतो. कसहभपूाल हा स्वतः कडव, 
नाटककार, अलंकारशास्त्रज्ञ व सगंीतज्ञ होता याला पुरावा आहे. (पहा अड्यार आवृडिच्या रत्नाकराची प्रस्तावना, लेखक कुन्हनराज); शार्ङ्व देव व 
कडल्लनाथ हे ‘फाय्नान्स् ककवा रेव्हेन्यू डिपाट्वमेंट्’ मध्यें नौकर होते यापलीकिे दुसरा त्याचं्या अनुभवाचा पुरावा नाहीं. परंतु मौज अशी कीं 
कसहभपूालाचें नावं फारसें कोणी घेत नाहीं! शार्ङ्व देवाच्या–खिंमेरु सोिून–इतर रीती स्ट्क्लष्ट आहेत, व कसहभपूालाच्या साह्ानें मात्र त्याचंा 
उलगिा चट्कन होतो एवढेंच. पुढें रामामात्य, सोमनाथ, दामोदर, सगंीतमकरंदकार ‘नारद’, अहोबल, यानंीं प्रस्तारडवचारातं काहंींडह भर टाकली 
नाहीं. वेंकटाध्वरीनें मात्र जे ७२ मेल साडंगतले ते या पद्धडतच्या गडणतानेंच. कारण ७२ हें सखं्यान आहे. तात्पयव, सगंीताभ्यासकाला प्रस्ताराची 
माडहती हवी ती केवळ रत्नाकरावरून होणार नाहीं. प्रस्तुत पुस्तकाएवढा प्रस्तारडवचार एकडत्रत असा कोठेंडह डमळणार नाहीं.] 
लयागंप्रस्ताराचा डवचार म्हणून जो आहे तो सववत्र सारखाच आहे; त्याचा वताव म्हणजे आडवष्कार वगेवगेळा 
व त्या वतावाचीं पर्थयें वगेवगेळीं, एवढेंच. हा पर्थयभेद ‘ननंडदया’ या उदाहरणातं डदसतो; ‘नऽनंऽ दीऽयाऽ’ 
हें ‘लघूपाय’ माडनल्याडशवाय छंदातं खपणार नाहीं.) 
 

येथें नष्टोडद्दष्टाचे जे डनयम डदले ते केवळ दोन वगेवगेळ्या घटकापंुरते डदले, मग अवयवमान काहंीं 
असो. (आपण शवेटच्या उदाहरणातं १२ या अवमानापयंत गेलोंच). पण दोहोंहून अडधक घटकडह 
असतात, जसें ‘ना रा गा मा’ च्या प्रस्तारातं ४ घटक तसे. तशा वळेींडह नष्टोडद्दष्ट काढण्याचे डनयम आहेतच, 
परंतु तेडह सोदाहरण द्यावयाचे तर डवस्तार फार होईल, म्हणून सध्या ंपुरे. डजज्ञासूसं मागव दाखडवला आहे, 
पुढचा प्रवास पुस्तकाच्या शवेटीं डदलेल्या संदभवगं्रथाचं्या साहाय्यानें कडरता ं येईल. ‘काँस्ट्म्बनेटोडरयल 
ॲन डलडसस्’ हा डवषय येत असल्यास सववच कायवभाग होईल). मात्र तो सडक्रय सप्रयोग असावा तरच 
उपयोगी पिेल ही पे्रमाची सूचना. ज्यानंा ं डदलेल्या डनयमातंच (कल्पा’ंतच) समाधान आहे, त्यानंा दूरची 
पण सरधोपट अशी वाट सागंतों. 
 

समजा, घटक ४ आहेत, जसे ना रा गा मा. या ना रा गा मा च्या चार अवयवमानाचा प्रस्तार 
माडंितानंा असेंडह सुचडवलें  होतें कीं प्रथम ‘ना रा’ चा प्रस्तार मािंावा. त्यावरून ना रा गा चा व त्यावरून ना 
रा गा मा चा. याच प्रडक्रयेनें असें कडरता ंयेईल, कीं प्रथम ना रा हे दोन घटक, त्यानंा ंवर डदलेले नष्टोडद्दष्टाचे 
डनयम लागतील. मग ना रा डमळून एक घटक व गा हा दुसरा असें समजून डदलेल्या नष्टाचें अथवा उडद्दष्टाचें 
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रूपातंर कडरता ंयेईल, व शेंवटीं ना रा गा चा जो भेद अपेडक्षत आहे तो व मा हे दोन घटक समजून आपले 
डनयम पुढें लाडवता ंयेतील. 
 

पण काहंीं प्रसंगीं याहून सोपी रीडत वापरता ं येते. ती रीडत मेलप्रस्तार व खण्िप्रस्तार अशा 
डवषयाखंालीं संगीतगं्रथातंडह डमळते. डतचा डवचार आता ंकरंू. 
 

नष्टोडद्दष्टाचा संगीतातं उपयोग काय? याचें एक उिर पूवीं ध्वडनत केलेंच. सामान्यतः प्रस्तार फार 
मोठा असतो, तो सववच मािंणें सोईचें नसतें. डशवाय केवळ पढन्त, अथवा बढन्तपढन्तसुद्धा,ं रोचक नसते 
म्हणून तारतम्य वापरावेंच लागतें. अशा वळेीं, अमुक क्रमाकंाचा प्रस्तारभेद झाला, आता ं त्यानंतर अमुक 
क्रमाकंाचा भेद गाइला–वाजडवला तर कसें? असा जर डवचार केला तर तेथें नष्ट उपयोगातं येतें; नष्टाबद्दल 
संदेह डनमाण झाला तर उडद्दष्ट करून ताळा पाहता ंयेतो. अथवा दोन प्रस्तारभेद समोर आले तर ते खरोखर 
वगेळे आहेत कीं नाहींत हेंडह त्याचंीं उडद्दष्टें काढून कळतें. संवयीनें हें इतकें  अंगवळणीं पितें कीं त्यास वळे व 
श्रम लागत नाहींत. 
 

पण नष्टोडद्दष्टाचा मुख्य उपयोग असा आहे : पूणव प्रस्तार जरी होत असला तरी त्यावर डकत्येकदा ं
काहंीं बंधनें असतात. उदाहरणाथव, नुसता सरळ सपाट आरोहच करावयाचा असेल तर रे च्या पुढें सा, ग 
च्या पुढें रे वगैरे येणार नाहींत. तसें केल्यास ‘वक्रत्व’ झालें  असा दोष येईल. कधीं प्रस्तारभेदाचा शवेट 
अमुक स्वरावर नको असें बधंन असतें. पाटाक्षरातं काहंीं क्रम बेिौल म्हणून वज्यव मानले जातात, कधीं 
अमुक स्थानीं ‘धा’ यावा असेंच बंधन असतें. छंदातं तर अशीं बंधनेंच बंधनें आहेत. अशा बंधनामुंळें, एकूण 
पूणव प्रस्तारापकैीं काहंीं भाग गाळावा लागतो. म्हणजे प्रस्ताराचा अशीं बंधने पाळणारा असाच काहंीं भाग, 
‘खंिच’, फक्त कामीं येतो. अशा प्रकारें होणारे जे प्रस्तार त्यानंा ‘खंिप्रस्तार’ म्हणतात. (येथें खंि म्हणजे 
भाग एवढाच अथव आहे). घटकाचंा काहंीं डवडशष्ट क्रमच जेथें पाळावा लागतो, (जसें कधीं गा  हवें 
असतें,  सा नव्हे) तेथें त्या डववडक्षत क्रमयुक्त घटकानंा ं ‘मेल’ म्हणतात, आडण अशा ‘मेला’ंचें बंधन 
पाळून जो प्रस्तार होईल तो ‘मेलप्रस्तार’. 
 

उदाहरणाथव, सारेगमपधडन हे सात स्वर; चतस्र लयासाठीं दरप्रकारातं कोणतेडह पण चारच 
घ्यावयाचे, या अटीनुसार जो संपूणव प्रस्तार होईल तो मूळ प्रस्तार खरा; पण सासा, सासासा, सासासासा, 
सासासारे इत्याडद पुनरुक्त रूपें त्यातं नकोत असें बंधन पाळलें  कीं ‘सारेगमपधडन’ हा ‘मेल’ बाधंला गेला; 
म्हणून त्याचा प्रस्तार कमी होईल, संख्यान–अध्वयोग लहान होतील, मूळ प्रस्तार सवव उपयोगातं येणार 
नाहीं, म्हणून हा बंधनयुक्त प्रस्तार होईल. तो मेलाचा प्रस्तार म्हणून मेलप्रस्तार. अशा या मेलप्रस्तारातंडह 
जर म, डन हे वजव होणार असतील तर तो मेलखंिप्रस्तार, अथवा खंिप्रस्तार. असेंच पाटाक्षरें वगैरेंबद्दल 
सागंता ं येईल. प्रत्येक मेलप्रस्तार हा खंिप्रस्तारच; पण प्रत्येक खंिप्रस्तार हा मेलप्रस्तारच असेल असें 
नाहीं, आडण मेलखंिप्रस्तार हा मेलप्रस्ताराचा एक भाग. हें थोड्या मननानें लक्षातं येईल. 
 

अशा या खंिप्रस्तारातं नष्टोडद्दष्ट डवशषे कामीं येणार. 
 

अशा खंिप्रस्तारातं, अमुक लक्षण असलेल्या घटकाचें एकूण प्रस्तारभेद डकती? हें ठरडवण्यासाठीं 
एक डवशषे आकृडत तयार कडरतात. ती आकृडत खालीं रंुद व वर डनमुळती असते म्हणून डतला 
पववतडशखराच्या उपमेनें ‘मेरु’ म्हणतात. असे मेरू अनेक आहेत व आणखी अनेक बनडवता ंयेतील. त्यापंैकीं 
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डकत्येक बाबतींत सववसंग्राहक असा जो मेरु, त्याला ‘सूडचमेरु’ म्हटलें  आहे. [कपगलाचायांनीं सूडचमेरु साडंगतलेला 
नसताडंह, त्याचं्या ८·३४, ३५ या सूत्राचं्या अथाची ओढाताण करून हलायुधानें तो त्याचंाच आहे असें भासडवलें  अशी टीका आहे. ती खरी माडनली 

तर सूडचमेरु मािंण्याचें प्रथम श्रेय हलायुधाचेंच होतें.] (उलट्या मेरुला ‘पताका’ म्हटलें  आहे. ती वर रंुद व खालीं 
डनमुळती असते.) 
 

आकृतींत आठ पायऱ्याचंा सूडचमेरु दाखडवला आहे. तो असा. ‘डशखरा’ वर १ हा अंक डलडहला. 
डशखराच्या कप्प्याच्या, खणाच्या (‘कोष्ठा’च्या) खालीं दोन खणातं १, १ डलडहले. त्याखालीं तीन खण केले. 
पडहल्यातं १ मािंला. दुसरा खण हा वरच्या दोन खणाचं्या मध्यें येतो, जशा कभतीच्या डवटा. त्यावरच्या दोन 
खणामंधील आंकड्याचंी बेरीज करून ती त्याखालच्या दुसऱ्या खणातं मािंली. (१+१ = २). डतसऱ्या 
खणातं पुन्हा १ मािंला. त्या खालच्या ‘पायरीं’ त ४ खण केले, पडहल्या व शवेटच्या खणातं १, १ मािंले. 
मधले दोन खण असे आहेत कीं प्रत्येकावर वरच्या पायरींत जे दोनदोन खण आहेत; त्या वरच्या दोहोंमधील 
आंकड्याचंी बेरीज त्याखालच्या खणातं डलडहली. (१ + २ = ३, २ + १ = ३). खालच्या पायरींत ५ खण 
केले व वरील आिाख्यानुसार त्यातं अनुक्रमें १, १ + ३ = ४, ३ + ३ = ६, ३ + १ = ४, १ हे आंकिे भरले. 
(१ म्हणजे ० + १ अथवा–उजवीकिच्या खणातं–१ + ० हें उघि आहे). असें डकतीडह वळेा ंकडरता ं
येईल. येथील आकृडतमध्यें आठ पायऱ्या (पाया सोिून) आहेत. 

 

 
(आठ पायऱ्याचंा. असा डकतीडह पायऱ्याचंा मािंता ंयेईल). 

 
समजा, आपणाजंवळ दोन घटक आहेत, लघु आडण गुरु (अथवा धीं, त्रक्, अथवा म, प, वगैरे). 

मेरुच्या बाहेर िावीकिे जे अंक आहेत ते, प्रस्तार डकती अवयवसंख्येचा आहे–म्हणजे एकेक प्रस्तारभेदातं, 
अवयवातं, या दोन घटकाचंी डमळून डकती संख्या आहे–हें दाखडवतात. उदाहरणाथव, ३ हा अंक वरून ४ 
र्थया पायरीवर आहे. त्याचा अथव असा कीं लघु–गुरु (अथवा धीं, त्रक्, अथवा म, प) डमळून तीन घ्यावयाचे. 
या पायरीवर कोष्टकातं १, ३, ३, १ हे अंक आहेत त्याचंा अथव असा कीं असे ‘तीन घेऊन,’ त्यातं तीनडह गुरू 
असणारा भेद १ च; यातं अथात् शून्य लघु असणार म्हणजे लघु नसणारच; एक लघु (व दोन गुरू) असणारे 
भेद ३, दोन लघू (व १ गुरु) असणारे भेद ३, व तीनडह लघू (शून्य गुरु) असणारा भेद एकच. शवेटची–
पायर्थयाची–पायरी–पहा; डतचा अथव असा कीं, लघु व गुरु (अथवा धीं, त्रक् ककवा म, प) हे दोघें डमळून 
एकूण ८ असे प्रत्येक प्रस्तारभेदातं असले, तर त्यातं शून्यलघु–सववगुरु मेद १, एक लघु–७ गुरंूचे भेद ८, 
दोन लघू–६ गुरंूचे भेद २८, ३ लघू–५ गुरंूचे भेद ५६, ४ लघू–४ गुरंूचे भेद ७०, ५ लघू–३ गुरंूचे ५६, ६ 
लघू–२ गुरंूचे २८, ७ लघू–१ गुरुचे भेद ८, व शून्य गुरु–८ लघंूचे भेद १ च. 
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यावरून ‘खंिमेरु’ कसा तें कळेल, समजा, ५ ‘अक्षरा’ं पुरतेच प्रस्तार हव े आहेत, म्हणजे 
अवयवमान ५ हून अडधक नको; तर सूडचमेरुची जी १–५–१०–१०–५–१ असे आंकिे असलेली ६ वी 
पायरी, डतच्या पुढें जाण्याची गरज नाहीं. असा ६ पायऱ्याचंा सूडचमेरु जर एका बाजूवर आिवा केला तर तो 
खालीं डदलेल्या आकृडतचा होईल. 
 

 
 
 

आिवा 
सूडचमेरु 

(५ पायऱ्याचंा) 
 

 
हा आिवा सूडचमेरु फक्त ५ पायऱ्याचंा आहे म्हणजे संपूणव अनंत सूडचमेरुचा खंि आहे. तो 

पववतासारखा डदसावा, ‘मेरु’ व्हावा म्हणून त्याची खालची बाजू एका पातळींत घेतात. होईल तो ५ 
पायऱ्याचंा खंिमेरु. या ‘पायऱ्या’ंना पसं्ट्क्त असा शब्द आहे. 
 
खंडमेरु (५ पायऱ्याचंा), ५ पंक्तींचा. 

 

 
 
सूडचमेरुमधील ‘वरच्या दोन कोष्ठामंधील आंकड्याचंी बेरीज, त्याचं्या खालीं असलेल्या एका कोष्ठातं 
डलहावी’ हा डनयम खंिमेरंूमध्यें–डचत्ररूपातं–थोिा डफरतो तो कसा तें आकृडतवरून डदसेल. [हाच खंिमेरु, 
‘पास्काय्चा डत्रकोण’ म्हणून गडणतातं प्रडसद्ध आहे.] 
 

(खंिमेरुचेंच एक सुबक रूप ‘सुमेरु.’) [सुमेरुचा उपयोग रामजोशी यानंीं (?) छंदोमंजरींत केला आहे.] 
 

वरील खंिमेरुची जी डतरपी बाजू आहे ती उभी सरळ केली, व उभी सरळ आहे ती डतरपी केली 
तरी तो ५ पंक्तींचाच खंिमेरु, पण दृश्य वगेळें. असा प्रकार संगीतगं्रथातं आहे. या दोन प्रकारातं ‘िावी–
उजवी’ असा बाजूचा फरक पितो. तो कसा तें खंिमेरुच्या दोन्ही आकृतींची तुलना पाहून कळेल. 
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५ पंक्तीचा खंडमेरु (दुसरी आकृडत) 
 

 
 

येथें एक इषारा द्यावासा वाटतो. संगीतगं्रथातं जो खंिमेरु म्हणून छापलेला आढळतो, तो 
सोबतच्या आकृडतप्रमाणें नसतो, तर सवांत वरची ओळ दीघव व खालीं क्रमानें छोट्या ओळी असा छापलेला 
डदसतो. हें उलटें झालें . ‘मेरु’ नावं साथव होण्यास वरचें टोंक (श्रृंग) डनमुळतेंच हवें, उलटें केल्यास 
‘पताका’ म्हटलें  पाडहजे. जे श्लोक आहेत त्यातं ‘अधो ऽ धः’, एकाखालीं एक, इत्याडद शब्दयोजना स्पष्ट 
आहे; [उदाहरणाथव सगंीतरत्नाकरः, प्रथमः स्वरगताध्यायः– 
 

‘…अंकानेकाडदसप्तान्तानूध्ववमूध्वं डलखेत्क्रमात् ॥ (६०) हते पूवेण पूवेण तेषु चाकें पेरे परे… (६१) ॥ क्रम ंन्यस्य स्वरः स्थाप्यः पूववः पूववः 
परादधः । स चेदुपडर, तत्पूववः पुरस्तूपडरवर्मतनः ॥ (६२) सप्तादे्यकान्तकोष्ठाना ंअधोऽधः सप्त पंक्तयः ॥ (६३)’ इत्याडद. येथें एकाडद… उध्ववमूध्वं, 
सचेदुपडर, सप्तादे्यकान्त…अधोऽधः यावरून ही पताकाच होते, मेरु नव्हे हें स्पष्ट आहे. भजूवपत्राडदकाचं्या पोर्थया सुमारें २० सेंडटमीटर तरी कमींतकमी 
लाबं, परंतु सुमारें १०–१५ सेंडटमीटरच रंुद असतात, म्हणून खंिमेरु उभा डलडहला कीं काय अशी शकंा प्रस्तुत लेखकास येते. कारण आकारानें 
लहान असे जे दु्रत–लघु–गुरु–प्लृत–व सयंोगमेरुः, त्याचंी आकृडत असावी तशी म्हणजे पाया मोठा व शृगं लहान अशी आहे; केवळ हाच खंिमेरु 

उलटा आहे. पण उलट्या खंिमेरुला मेरु हे नावं देणें योग्य नव्हे.] तीवरून खालीं डनमुळती अशीच (पताका) आकृडत तयार 
होते. प्रस्तुत पुस्तकातं मात्र उभ्या मेरु–आकृतीच डदलेल्या आहेत. गैरसमज नसावा म्हणून हा इषारा. 
 

मेल म्हणजे काय तें साडंगतलें . वर दशवडवल्याप्रमाणें एक खंि घेऊन त्यानुसार रडचलेले (एक लघु 
असलेले, तीन धा असलेले, दोनदा ं ‘म’ येणारे) वगैरे जे प्रस्तार ते खंिप्रस्तार. मेलखंिप्रस्तार. जे मेल 
येतात ते खंिमेल. (खंिमेरु नव्हे.) त्याचंा प्रस्तार तो खंिप्रस्तार. असेच आवतवमेल, पयायमेल वगैरे 
आहेत. त्यामंध्यें, वर डदलेल्या उदाहरणातं केवळ दोनच घटक (उदाहरणाथव लघु व गुरु) होते तसे नसून 
दोनाहूंन अडधकडह घटक असतात. अथात् त्याचंें महत्त्व अडधक आहे, पण त्याचंी चचा स्ट्क्लष्ट होईल व डतचा 
डवस्तार अतोनात होईल; म्हणून प्रस्ताराच्या या ‘तोंिओळखी’ मध्यें ती टाळली आहे. 
 

‘मेरखंिी गायकी,’ ‘खंिमेरी गायकी,’ ‘खंिमेरुची गायकी’ वगैरे शब्द कधींकधीं ऐकंू येतात. त्याचंा 
उगम या मेलप्रस्तारातं व खंिप्रस्तारातं आहे. खरें पहाता ंसववच परंपरागत कलाडवशुद्ध बढंतपढंत मेरखंिी, 
खंिमेरी,च असते; पण ज्यामध्यें ते ते प्रकार हमखास डनडित डहशबेानें करावयाचेच असा कटाक्ष ठेवला 
जातो, तो प्रकार खंिमेरी समजतात. ही एक स्थूल वणवनाची, सागंण्याबोलण्याची रीडत आहे एवढेंच. [गेल्या 
डपढींतील महान् गाडयका अंजनीबाई मालपेकर याचंी गायकी खंिमेरुची, असें सागंतात. (‘मेरखंिी’). पडरचय असूनडह त्यानंा,ं अथवा त्याचं्यापैकीं 
खादीमहुसेन–पूवींचे, हल्लीं प्रडसद्ध असलेले नव्हेत–यासं प्रस्तुत लेखकानें ऐडकलें  नाहीं. (नझीरखा–ंछज्जखूा ंयासं ऐकणें शक्यच नव्हतें कारण ते 
त्याआधींचे). परंतु अमानअलींस ऐडकलें  आहे. त्याचं्यामध्यें खंिमेरु प्रकारची बढंत होती खरें, पण पढन्त अडधक. प्रस्तुत लेखकाला तरी ती 
कंटाळवाणी वाटली. (त्याचें अस्ताईअंतरे अथात् च गोि वाटले). परंतु अंजनीबाईंची ख्याडत ऐकतां, त्यानंीं कधीं काहंीं समजाडवतानंा ं म्हणून 
दाखडवलें  त्यावरून, आडण डवशषेेंकरून गोकवदराव टेंब ेयानंीं बाईंच्या स्वरमयतेचें जें आपल्या ‘माझा सगंीतव्यासगं’ या पुस्तकातं वणवन केलें  आहे तें 
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पाहता,ं बाईचें गाणें कंटाळवाणें असू ंशकणार नाहीं अशी खात्री वाटते. (ज्यानंा खरोखरच ‘रडसकाग्रणी’ ही पदवी साथव होईल अशीं काहंीं थोिीं 
माणसें प्रस्तुत लेखकानें पाडहलीं, त्यापंैकीं गोकवदराव टेंब ेहे आहेत; त्याचंें हें मत लेखक ग्राह् माडनतो). 
 

नाडसरुद्दीन, रहीमुद्दीन व त्याचें वंशज हल्लींचे ‘िागरबंधु’ याचंी बढन्तपढन्त लोकासंमोर आहेच, ती आविेल त्याला आविो. 
फैय्याझखा,ं वझेबुवा याचंें गाणें तडबयतीनें ज्यानंीं ऐडकलें  असेल त्यानंा डवशुद्ध बढन्तपढन्त डदसली असेलच. त्याचं्या [डवशषेतः वझेबुवाचं्या] 
तबकड्यावंरून त्याचं्या गाण्याची काहंींडह कल्पना येणार नाहीं. भरीला वझेबुवाचंा दमाखोकला; त्यामुळें त्याचंें ‘गाणें’ असें खरोखरच काय याचें 
ग्रहण डकत्येकानंीं केलेलें  डदसत नाहीं–त्याचं्या डशष्यानंीं त्याचें अवगुण मात्र उचलले. उलट जे त्याचें डशष्य नाहींत त्या कुमार गंधवांवर बुवाचं्या 
लयागंाची उिम छाप आहे. हें डवधान बहुतेकासं पटणार नाहीं, परंतु फार डवचारानें व जबाबदारीनें केलें  आहे. फैयाझखाचं्या नडशबीं तेंच. ‘ह् ॅँऽऽ’ 
करून, रेंकून, म्हशींसारखा आवाज काढून, ‘त ॅँन न न न न  थोऽऽम्’ म्हणून समेवर येणें, म्हणजे फैयाझखाचंें गाणें नव्हे! पण तशीच हल्लीं भावना आहे! 
(याबाबतींत डवलायतहुसैनमात्र भाग्यवान्. फैयाझखाचं्या खजांत एक भरदार आकषवकता तरी होती, पण डवलायतहुसैनचा आवाज कोठें चागंला 
होता? परंतु अनेक उिम गाडयकानंा ंत्यानंीं चागंलें  तयार केलें . याला मूळ कारण लयागंाचंी फैयाझखाचं्याहून अडधक उिम समज एवढेंच नव्हे, तर 
लयागंें नीट उलगिून दाखडवण्याची हातोटी. तात्पयव, ‘डवलायतहुसैनचें गाणें’ म्हणजे त्याचंें रेंकणें नव्हे तर त्यातंील शब्दाथवस्वरालंकारवणव आडण 
लयागं.) ‘अमक्याचें गाणें’ म्हणजे त्याची गायकी–नायकी. त्याचे व्यस्ट्क्तगत दोष नव्हेत. 
 

परंतु वझेबुवा, फैयाझखा ंवगैरेंचा खंिमेरुपद्धडतनें सवव बढन्त म्हणावयासच हवी असा कटाक्ष नाहीं, म्हणून ते “मेरखंिी” नव्हेत.] हे 
अपभ्रष्ट शब्द आहेत.  
 

असो; आता मेलखंिप्रस्तार पाहंू. 
 

पूवींचेच चार ना रा गा मा हे घटक घेऊं. सात स्वरापंैकीं चाराचंा असा हा एक खंि झाला. आता ं
बंधन असें घालून घेऊं कीं त्याचंा क्रम डवडशष्ट असावा. म्हणजे ‘मेल’ झाला, अथात् हें मेलखंिाचें उदाहरण 
झालें . या क्रमातं एकेक स्वर–घटक दोनदोनदा ं येणार नाहीं. प्रत्येक अवयवातं चारडह स्वर वगेवगेळे 
आलेच पाडहजेत. या प्रस्ताराच्या संख्यानाचा डनयम उदाहरणानेंच दाखवू.ं 
 

संख्यान = अवयवमान × (अवयवमान–१) × (अवयवमान–२) × वगैरे. 
= ४×३×२×१ = २४. 

 
अवयवमानातूंन १, २, ३ वगैरे वजा करीत शवेटीं १ येईपयंत करणें व नंतर त्या येणाऱ्या सवव 

आंकड्याचंा गुणाकार करणें. [‘क्ष’ या आंकड्यापासून (क्ष–१), (क्ष–२), (क्ष–३)…… असे एकेक कमी करून शवेटीं १ येईपयंत आंकिे 
तयार केले व त्याचंा गुणाकार केला तर क्ष (क्ष–१) (क्ष–२) …… (क्ष– [क्ष–१]) असें होईल, तें थोिक्यातं डलडहण्याची पद्धत ‘क्ष!’ अथवा ‘। क्ष’ 
अशी आहे. याला इंग्रजींत ‘फ क्टोडरय्ल ्क्ष’ म्हणतात.] 
 

(क्रम डववडक्षत आहे, आडण एकच घटक एका अवयवातं एकाहून अडधक वळेा ंयेणार नाहीं, हीं बंधनें 
आहेत. म्हणून पूवींचा पडहला संख्यानाचा डनयम, घटक एकाच प्रकारचे 
 

(अवयवमान– १)  
असल्यास सखं्यान = घटकसंख्या हा, येथें लागूं पित नाहीं; त्याचप्रमाणंें 
 

(अवयवमान)  
संख्यान = घटकसंख्या हा दुसरा अडधक उपयुक्त डनयमडह लागूं होत नाहीं.) 
 

ना रा गा मा हा मूलक्रम आहे. प्रत्येक घटकस्वराला एक मूलस्थान आहे. त्याच्या मागचें स्थान तें 
‘पूवव,’ पुढचें तें ‘अपर.’ ना ला पूववस्थान नाहीं, त्याचें अपरस्थान रा. रा चें पूवव ना, अपर गा, वगैरे. ना गा मा 
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असें डलडहलें  तर यातं रा गाळला एवढेंच, मूलक्रम बदलला नाहीं; पण मारा यातं मूलक्रम जो रामा तो 
बदलला असें होईल. एवढें लक्षातं घेतल्यावर प्रस्तार मािंण्याची रीडत समजेल. 
 

ती अशी. प्रथम मूलक्रमच डलहावा, हा पडहला भेद. नंतर िावीकिून पहावें. पडहल्या स्थानचा जो 
घटक, त्याचा ‘पूवव’ खालीं डलहावा व उजवीकिचे घटक तसेच मािंाव.े परंतु असा हा ‘पूवव’ जर उजवीकिे 
आधीं असेलच, तर त्या ‘पूवाचा पूवव’ घ्यावा. तोडह उजवीकिे असेल तर तें स्थान सोिून पुढच्या स्थानाचा 
बदल ‘पूवव’ घालून करावा. िावीकिील स्थानें, डशल्लक राडहलेल्या घटकानंीं भरावीं. पण तसें कडरतानंा 
मूलक्रम मात्र सोिंू नये. 
 

आता ंप्रस्तार मािंूं. तसें केल्यानें रीडत समजेल. 
 
१) ना रा गा मा. हा मूलक्रम, पडहला भेद. 
 
 –दुसऱ्या भेदासाठीं, पडहल्या स्थानचा ना उपयोगी नाहीं कारण त्याला ‘पूवव’ नाहीं. म्हणून दुसऱ्या 

स्थानचा रा पहावा. त्याचा पूवव ना. तो पुढें, उजवीकिे, नाहीं म्हणून घेता ंयेईल. रा चा ना करून 
नागामा झालें , उजवीकिचे ‘गामा’ तसेच मािंले. िावीकिे एक जागा डशल्लक आहे डतच्यातं 
उरलेला स्वर जो रा तो भरला म्हणजे झालें . 

 
२) रा ना गा मा, हा दुसरा भेद. 
 
 –डतसऱ्या भेदासाठीं, प्रथमस्थानचा रा आहे त्याला ना करून चालणार नाहीं, कारण तो पढुें 

उजवीकिे आहेच. ना च्या आधीं काहंीं मूलक्रमातंच नाहीं. म्हणून प्रथमस्थानातं बदल कडरता ंयेत 
नाहीं. डद्वतीयस्थानातं बदल होणार नाहीं. कारण तेथल्या ना ला पूवव नाहीं. म्हणून तृतीयस्थानच्या 
गा चा पूवव, रा, तेथें घेतला. पुढें मा आहेच. डशल्लक गा, ना, पण त्याचंा क्रम ना गा, म्हणून मागें 
िावीकिे ना, गा डलडहलें . 

 
३) ना गा रा मा. हा डतसरा भेद. 
 
 —चौर्थया भेदासाठीं पडहल्या स्थानचा ना उपयोगी नाहीं कारण त्याला पूवव नाहीं. दुसऱ्या स्थानीं गा 

आहे त्याचा पूवव घ्यावा तर तो (रा) पुढें आहेच. बरें, त्या पूवाचा पूवव जो ना तो घेतला तर? चालेल, 
कारण तो पढुें नाहीं, मागें आहे; पुढें बदल करावयाचा नाहीं एवढेंच. म्हणून दुसऱ्या स्थानीं गा 
ऐवजीं रा नव्हे तर ना केलें , पुढचे रामा तसेच ठेडवले, डशल्लक स्वर गा, तो मागच्या पडहल्या 
डरकाम्या स्थानीं डलडहला. म्हणून— 

 
४) गा ना रा मा. हा चौथा भेद. 
 
 —आता ंपाचंवा भेद करंू. प्रथमस्थानीं गा आहे, त्याचा पूवव रा, तो पुढें आहे म्हणनू घेता ं येणार 

नाहीं. पूवाचा पूववडह (ना) पढुें आहेच; म्हणून तोडह घेता ं येत नाहीं. त्या ना च्या पूवीं काहंीं नाहीं. 
म्हणून पडहलें  स्थान ओलािंलें . दुसऱ्या स्थानीं ना आहे, त्याला पूववच नाहीं, म्हणून तेंडह स्थान 
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ओलािंलें . डतसऱ्या स्थानीं रा आहे, त्याचा पूवव ना; तो मागें आहे, पुढें नाहीं, म्हणून चालेल. रा चा 
ना केला. पुढचा मा तसाच घेतला. व मागचीं पडहलीं दुसरीं स्थानें डरकामीं आहेत; गा व रा हे स्वर 
डशल्लक आहेत, ते त्या स्थानीं भरले. पण क्रमानें. म्हणजे मूळ डदलेल्या क्रमानें. गा, रा नव्हे तर रा, 
गा असे. तेव्हा ं

 
५) रा गा ना मा. हा पाचंवा भेद. 
  
 आता ं रीडत तर कळली, डनयम सागंून झाले, तेव्हा ं केवळ प्रस्तारच मािंण्यास हरकत नाहीं; 

स्पष्टीकरणासाठीं बदल कोठें केला तें स्थान बाणडचह्नानें दाखडवलें  कीं पुरे. (नववा व दहावा 
प्रस्तार समजला कीं सवव समजेल). 

 

 
 

येथें ना रा गा मा हा आरोही मूलक्रम होता, तो २४ व्या भेदातं मा गा रा ना असा अवरोही झाला. 
मूलक्रम उलटा झाला कीं अशा प्रकारचा मेलखंिप्रस्तार संपतो. 
 

पूवींचा ना रा गा मा चा संपूणव २५६ अवयवभेदाचंा प्रस्तार व हा मेलखंिप्रस्तार याचंी तुलना करून 
पहावी, फार उिोधक होईल. या मेलखंिाच्या भेदातं एकेक स्वर दोनदा ंआला नाहीं व संख्यान फक्त २४ 
च झालें  हें खरेंच, पण मािंणीडह वगेळी वाटेल. अथात् या मािंणीचे नष्टोडद्दष्ट काढण्याचे डनयमडह वगेळे 
होणार. त्यासंाठीं आकृडत वापरणेंच सोंपें होतें, तें आता ंपुढें सागंावयाचेंच आहे. पण ही रीडत अंगवळणीं 
पिण्यासाठीं व डतचा उपयोग समजण्यासाठीं आणखी एक उदाहरण घेऊं. 
 

समजा, धागे, नाडत, नक, धीन् अशी पाटाक्षरें हे चार घटक आहेत; प्रस्तार असा हवा आहे कीं 
प्रत्येक भेदातं चारडह घटक हवते, एकूण चारच हवते, व एकेक अक्षर एका भेदातं दोनदा ंयेऊं नये. संख्यान 
अथात् ४×३×२×१=२४ च. पूवींप्रमाणेंच ‘धागे नाडत नक धीन्’ हा मूलक्रम मानून (पण आता ंस्पष्टीकरण न 
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देता)ं प्रस्तार मािंूं. २४ वा भेद ‘धीऽन्  नक नाडत धागे’ असा होणार, तेथें मूलक्रम उलटा होणार व प्रस्तार 
संपणार. 
 
१) धागे नाडत नक धीन्. १३) धागे नक धीन् नाडत. 

२) नाडत धागे नक धीन्. १४) नक धागे धीन् नाडत. 
३) धागे नक नाडत धीन्. १५) धागे धीन् नक नाडत. 

४) नक धागे नाडत धीन्. १६) धीन् धागे नक नाडत. 

५) नाडत नक धागे धीन्. १७) नक धीन् धागे नाडत. 

६) नक नाडत धागे धीन्. १८) धीन् नक धागे नाडत. 
७) धागे नाडत धीन् नक. १९) नाडत नक धीन् धागे. 

८) नाडत धागे धीन् नक. २०) नक नाडत धीन् धागे. 

९) धागे धीन् नाडत नक. २१) नाडत धीन् नक धागे. 
१०) धीन् धागे नाडत नक. २२) धीन् नाडत नक धागे. 

११) नाडत धीन् धागे नक. २३) नक धीन् नाडत धागे. 

१२) धीन्  नाडत धागे नक. २४) धीन् नक नाडत धागे. 
 

‘धागे नाडत नक धीन्’ याला जर कहरव्याचा ठेका म्हटलें  तर हे २४, त्या ठेक्याचे वगेवगेळे प्रकार 
म्हणाव ेलागतील. तबल्यातं ‘कायदा’ म्हणून जो प्रकार आहे, त्याचें हें एक उदाहरण. २५ वा कायदा होणार 
नाहीं, व्हावयाचा तर मूळ घटक बोलातं फरक करावा लागेल. वस्तुतः हे ‘पलटे’ आहेत; ‘धागे नाडत नक 
धीन्’ या कायद्याच्या बोलाचंी यातं अलटपलट आहे. याचा डवचार पुढें पुस्तकातं होणार आहेच. [तबला 
डशकणाऱ्या डकत्येक डवद्यार्थयांच्या तोंिीं ‘मला १० पलटे येतात, मला १५ पलटे डशकडवले ‘वगैरे भाषा येते. ‘आमच्या घराण्यातं एकेका कायद्याचे 
चोवीसचोवीस पलटे बाधंलेले आहेत’ अशीडह भाषा ऐडकली आहे. डतच्यातंील ग्राह्ाग्राह् येथें डदसेल. प्रस्तारडवचारानें कोणत्याडह कायद्याचे सपूंणव 
पलटे सहज सागंता ंयेतील. डशक्षकाकिून डशकावयाचें तें हें कीं मूळ बोल कोणते डनविले व कोणत्या धोरणानें, आडण त्याचें पलटे करण्याची रीडत 
काय (जी येथें डलडहली ती ककवा दुसरी). आडण सवांत मुख्य डशक्षण हें कीं तेते पलटे रीतसर, सुस्पष्ट, तंतोतंत लयागंबद्ध व आकषवक पद्धडतनें कसे 
वाजवावयाचे. हें सागेंल, करून घेईल, तोच खरा उस्ताद, आडण जो हें श्रदे्धनें, डनरलसतेनें, मेहनतीनें डशकून घेईल तोच खरा शागीदव. याउपर 
दोघाचं्या अंगचे उपजतगुण वगैरे जो भेद असेल तो प्रत्येकाच्या भाग्यानुसार.] 
 

तेव्हा ंमेलखंिप्रस्ताराचा हाडह एक उपयोग येथें डदसला. 
 

या दुसऱ्या, तबल्याच्या बोलाचं्या, उदाहरणातं असेंडह व्यक्त झालें  कीं क्रम म्हणून जो म्हटला तो 
सारेगम अशा ओळीचा, ककवा रंगामंध्यें ताबंिा–नाकरगी–डपवळा–डहरवा–डनळा–जाभंळा अशा 
इंद्रधनुष्यातंील परंपरेचा, अथवा डदवसामंध्यें रडववार–सोमवार…अशा ओळीनें, असाच हवा असें नाहीं, जो 
प्रथम ठरवू ंतो क्रम. उदाहरणाथव, सारागापाधा हाडह क्रमच, व धामराप हाडह क्रमच. इतकें च नव्हे तर 
एकादा घटक दोनदा ंठेवण्यासडह हरकत नाहीं, मेल होतोच. [मेल या शब्दाच्या येथील व्याख्येऽनुसार एकच घटक अनेक 
वेळाडंह घेता ंयेतो. धनसागगरसा या भरैवीच्या दुनीच्या तानेचा मेलप्रस्तार होईलच. मात्र तेथें ‘गग’ ही जोिी अनेकवेळा ंफुटेल व तेव्हा ंती दुनीची 
तान रहाणार नाहीं; प्रत्येक भेदातं ग दोनदा ंयेईल एवढेंच. उदाहरणाथव, दुसरा भेद न ध सा ग ग र सा, व डतसरा भेद न सा ध ग ग र सा होईल 
खरा, पण चौथा भेद ध सा ग न ग र सा हा होईल. ही तान दुनीची नव्हे. टप्प्यातं ही तान येऊं शकेल. अशा प्रकाराचंा उत्कृष्ट प्रत्यय गुलामलींच्या 
गाण्यातं येई; अशा मेलप्रस्तारातंील सुबक प्रकार डनविून ते एकामागून एक सफाईनें व चपळाईनें मािंीत. ही ‘गुलामलीची’ गायकी! केवळ 
गळ्याची कभगरी डफरडवणें नव्हे. तानरसखाचें पुत्र उमरावखा ं याचं्या तानातूंन तान उपज घेई ती अशा मेलप्रस्तारानेंच. अशी तानउपज 
भास्करबुवाचंी असावीसें, त्याचं्या बागलकोटकर–काळे–पुरोडहत (गणपतराव)–पूवींचे मास्तर कृष्णराव वगैरे डशष्याचं्या काहंीं प्रकारावंरून 
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वाटतें, आडण लहानपणातंील लेखकाची बुवाचंी आठवण तसेंच सुचडवते. रजबलींच्या गाण्यातं व अब्दुलकरीमखाचं्या तारुण्यातंील तबकड्यातं हा 
प्रकार सापंितो. 
 

(पूवींच्या गं्रथातंील रागसप्तकें  अमुक ‘मेला’चीं असें वणवन आहे, व वेंकटाध्वरीनें ७२ मेलाचंें चक्र बनडवलें  आहे, त्याचा एकतर वरील 

प्रकाराचा डवचार होईल, अथवा तेथें ‘मेल’ याचा अथव अमुक एक चढत्या सुराचंी श्रेणी एवढाच होईल).] धनसागगरसा हाडह क्रमच. 
याचाडह मेलप्रस्तार होईल. 
 

आता ंअशा प्रस्ताराचंें नष्टोडद्दष्ट पहावयाचें आहे. पूवीं साडंगतलेंच कीं त्यासाठीं सवांत सोंपी रीत 
मेरु–आकृडतची. ती आता ंवणवन करंू. 
 

प्रथम हे अंक पहा : १, २, ६, २४, १२०, ७२० वगैरे. हे काहंीं डनयमानें आले. २ हा एकाच्या दुप्पट. 
सहा हा त्या दोनच्या डतप्पट. २४ हा त्या ६ च्या चौपट. १२० हा त्या २४ च्या पाचंपट. ७२० हा त्या १२० च्या 
सहापट. त्यापढुचा आकंिा हा त्या ७२० च्या सातपट म्हणजे ५०४०, त्यापढुचा आंकिा ५०४० च्या आठपट 
म्हणजे ४०३२०, वगैरे. असें डकतीडह वळेपयंत कडरता ंयेईल. 
 

१, (१) × २, (१ × २) × ३, (१ × २ × ३) × ४, (१ × २ × ३ × ४) × ५, वगैरे श्रेणीनें हे अंक आले. 
 

जेवढे घटक असतील तेवढे हे अंक तयार करून एकाखालीं एक मािंाव े(अधोऽधः). १ च्या खालीं 
२, २ च्या खालीं ६, च्या खालीं २४ इत्याडद. आता ं हे जे २, ६, २४ वगैरे आंकिे एकाखालीं एक आहेत, 
त्याचें पाढे करून ते त्या त्या आंकड्यासंमोर म्हणजे आिव्या ओळींत डलहाव.े 
 

 १    २ च्या पाढं्यातं दोनच राकंा, ६ च्या पाढ्यातं 
३ च राकंा, २४ च्या पाढ्यातं ४ च राकंा 
असें करावें. [सोबतची आकृडत पहा]. 

 २ ४   
 ६ १२ १८  

 २४ ४८ ७२ ९६ 
 
ही आपल्या खंिमेरुची पूववतयारी झाली. तीवरून खंिमेरुची आकृडत होते. ती कशी करावी हें वगेळें  
डलहावयास नको; खालीं ७ घटकाचंा खंिमेरु मािंला आहे तो पाडहला म्हणजे ध्यानातं येईल. िाव्या 
बाजूस डदलेले घटक डदलेच्या मेलक्रमानें (मूळ क्रमानें) वरपासून खालीं डलडहले आहेत. हे घटक कोणतेडह 
असतील हें सुचडवण्यासाठीं । धा । कद । ता । डतट । कत । गडद । गन । हीं सात पाटाक्षरें, रडववार–सोमवार 
आडद सात वाराचंीं नावंें, व सारेगमपधडन हे सात स्वरनाद डलडहले आहेत. यापंुढें वर १ व खालीं सवव शून्यें 
असलेली एक राकं आहे, डतला मूलपंस्ट्क्त (मौल) म्हणतात. इतर कोष्टक वर डलडहलेल्या आंकड्याचंें 
आहे. 
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(वर डलडहलेंच आहे कीं सगंीतगं्रथामंध्यें–बृहदे्दशी, रत्नाकर, दपवण, मकरंद, पाडरजात यातं–ही 
आकृडत, घटकाचंीं नावंें वर आिव्या ओळींत व ४३२० हा आंकिा सवांत खालीं, अशी उतरती डनमुळती 
आढळते; पण ती ‘पताका’ झाली. ‘मेरु’ नव्हे. घटक एकाखालीं एक असाव,े यानुसार वरील आकृडत बनते, 
व डतचा आकारडह मेरुप्रमाणें होतो. रीडत कळल्यावर पताका काढून काहंीं डबघितें असें मात्र नव्हे.) 
 

मूलपंस्ट्क्तमध्यें जे अंक (१, ०, ० …) आहेत, त्यावंर खिे, सोंगट्या, सुपाऱ्या वगैरे काहंीं वस्तू 
ठेवाव्या. (‘लोष्ठक,’ ‘लोष्ठ,’ ‘लोष्ट.’ ‘लोष्टकाडनडत चालनोडचतद्रव्योपलक्षणम् ।’ कलाडनडध. ‘लोष्टकान्, 
ककव रान्’–सुधाकर,) [लोष्ठ शब्दाचा अथव, चतुरकडल्लनाथ व कसहभपूाल याचंीं वचनें उद्धृत करून, मुद्दाम देण्याचें कारण असें कीं 
कोठेंकोठें काहंीं डवडचत्र समजुती आढळतात. उदाहरणाथव, अहोबलाच्या सगंीतपाडरजाताचें ‘शुद्ध’ कहदीकरण कोणी सगंीतकलाकोडवद् प.ं 
ककलदजी यानंीं केलेलें , ‘सगंीत’ कायालय हाथरस या मान्यवर ससं्थेनें १९४१ सालीं प्रडसद्ध केलें  आहे. प्रकाशकानंीं ककलदजींची भरपूर प्रशस्ट्स्तडह 
छापलेली आहे. त्यातंील केलेला अथव पहाः “शून्येषु लोष्टकान्दत्वा…ततो लोष्टस्य चालनम् ॥” २१२–‘ऊपरके शून्य खानोंमें लोष्टकों (स्वरडचह्नों) को 
देकर… डफर स्वरका सचंालन करना चाडहये ।’ [ततः = डफर]…. “कोषे्ठ लोष्टकमाडक्षपेत् ॥” २१३— ‘कोष्टकमें लोष्टक (ज्ञातव्य स्वर) डलखना 
चाडहये ।’ “लोष्टचालनमन्त्यात् स्यात्…. ॥” २१४— ‘अन्तके स्वरसे लोष्ट का चालन होता है……।’ “….लोष्टाक्रान्ताकंमेलने……” ॥ २१५– ‘लोष्टसे 
डधरे अंगके डमलानेमें…। “…लोष्टसखं्यान्त्यो लोष्टस्थानं स्वरस्यच ॥” २१८— ‘लोष्टसखं्याका अस्ट्न्तम लोष्टका स्थानका स्वर होता है ।’ यातं लोष्टक 

(लोष्ठक नव्हेच) म्हणजे स्वरडचह्न असें म्हटलें  आहे, आडण शवेटीं समजावनू काय साडंगतलें  हेंच कळत नाहीं. शब्दाला शब्द फक्त ठेडवला आहे.] हे 
खिे हालवनू डहशबे करावयाचा आहे. 
 

प्रथम उडद्दष्टडक्रया पाहंू. या डक्रयेंत प्रस्तारभेद म्हणजे त्याचें रूप [नष्ट] माहीत असतें व त्याचा 
क्रमाकं [उडद्दष्ट] हवें असतें. 
 

समजा, मूलक्रम सारेगम एवढाच आहे. त्याच्या मेलखंिप्रस्तारामधील ‘मगरेसा’ या भेदाचा क्रमाकं 
काढावयाचा आहे. येथें चार पायऱ्याचंा खंिमेरु पुरेल व चारच खिे उपयोगातं येतील. हे खिे, १–०–०–
० हे एकाखालीं एक असलेली जी ‘मूलपसं्ट्क्त, डतच्या खणातं ठेवाव.े डदलेला भेद व मूलक्रम हे दोन्ही 
उलटीकिून वाचीत जावयाचे. 
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डदलेल्या भेदातं, मगरेसा यातं शेंवटून पडहलें  अक्षर ‘सा’ आहे. तें प्रथम लक्षातं घ्यावयाचें. हें अक्षर 
मगरेसा या सरळ वाडचलेल्या क्रमातं ४ थें आहे. म्हणून मूलपंस्ट्क्तमधील वरून चवर्थया (म, ०, ६, १२, १८ 
या) ओळीकिे लक्ष द्यावयाचें. ‘सा’ हें अक्षर, मूलक्रम जो ‘सारेगम’ तो उलटीकिून वाडचला तर ४ थें होतें. 
म्हणून ‘म, ०, ६, १२,१८’ या लक्ष डदलेल्या ओळींत ‘०’ वर जो खिा आहे तो स्वतःचें स्थान (स्वस्थान) 
डहशबेातं धरून ४ घरें इतका सरकवावयाचा, अथात् त्याला खरोखरी पुढें तीन घरें हलवावयाचें. तो खिा 
आता ं० डहशबेातं धरून ४ घरें पुढें म्हणजे तीन घरें अडधक सरकून १८ या आंकड्यावर येईल. हा खिा, व 
लक्ष डदलेलें  ‘सा’ हें अक्षर, याचें प्रयोजन संपलें . मूलक्रम व डदलेला भेद यातूंन ‘सा’ काढून टाकणें. 
 

आता ंडशल्लक मूलक्रम ‘रेगम’ : डशल्लक भेदरूप ‘मगरे’. या भेदाच्या शवेटीं रे आहे. तो रे, भेद मगरे 
यातं डतसरा आहे. म्हणून आता ंडतसऱ्या, ग, ०, २, ४ या ओळींकिे लक्ष द्यावयाचें. हा रे, डशल्लक मूलक्रम 
‘रेगम’ यातं शवेटून डतसरा आहे, म्हणून ग, ०, २, ४, या ओळींतील ० वर जो खिा आहे तो आपली जागा 
डहशबेातं धरून एकूण तीन घरें हालवावयाचा. तो आता ं४ या आंकड्यावर येईल. ‘रे’ चें प्रयोजन संपलें , 
म्हणून मूलक्रम व भेद या दोहोंतून रे काढून टाकावा. 
 

डशल्लक मूलक्रम ‘गम’; डशल्लक भेद ‘मग’. भेदातं शेंवटीं ग आहे. हा ग, डशल्लक भेदातं दुसरा आहे, 
म्हणून रे, ०, १ या दुसऱ्या ओळीकिे लक्ष द्यावयाचें. आता ंग हा डशल्लक मूलक्रमातं उजवीकिून िावीकिे 
असा दुसरा आहे. म्हणून रे, ०, १ या ओळींतील ० वरचा खिा स्वस्थान धरून दोन घरें हालवावयाचा. तो 
आता ं१ या आंकड्यावर येईल. ‘ग’ चें प्रयोजन संपलें . मूलक्रम व भेद या दोहोंतून ग काढून टाकावयाचा. 
 

आता ं डशल्लक मूलक्रम ‘म’, डशल्लक भेद ‘म’. हें अक्षर पडहलें , व तें डशल्लक मूलक्रमातंील ‘म’ 
पासूनडह (‘उलटीकिून’) पडहलेंच. म्हणून ‘सा, १’ या पडहल्या ओळींतील १ वर जो खिा आहे तो स्वस्थान 
धरून एक घर ठेवावयाचा म्हणजे जागचा हालवावयाचाच नाहीं. तो १ वरच राहील. चारडह अक्षरें संपलीं. 
 

आता ंखिे पहाव.े ते १८, ४, १ व १ या आंकड्यावंर आहेत. या आंकड्याचंी बेरीज २४. हेंच उडद्दष्ट. 
 

‘सारेगम’ या मूलक्रमाच्या मेलखंिप्रस्तारातं ‘मगरेसा’ हा २४ वा भेद आहे. 
 

–समजूत पक्की होण्यासाठीं याच मूलक्रमाच्या मेलखंिप्रस्तारातंील ‘मगसारे’ या भेदाचें नष्ट काढंू. 
खिे मूलपसं्ट्क्तमध्यें आहेत. 
 

डदलेला भेद मगसारे, शवेटीं रे. हा भेदातं ४ था आहे म्हणून म, ०, ६, १२, १८ या चवर्थया ओळीकिे 
लक्ष द्यावयाचें. हा रे मूलक्रमातं उलटीकिून मगरे असा डतसरा आहे. म्हणून खिा स्वस्थान धरून डतसऱ्या 
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घरीं, १२ या आंकड्यावर, आणणें. मूलक्रम व भेद व यातूंन भेदातंला ‘रे’ काढून टाडकल्यावर डशल्लक 
मूलक्रम सागम, डशल्लक भेद मगसा. त्यातंला शवेटचा सा आता ंपाहणें. तो भेदातं डतसरा म्हणून डतसऱ्या (ग 
च्या) ओळीवर लक्ष देणें. सा हा डशल्लक मूलक्रमातं उलटीकिून ‘मगसा’ असा डतसरा आहे म्हणून खिा 
दोन घरें पुढें घेऊन ४ या आकंड्यावर आणणें. आता ंसा बाद झाला. डशल्लक मूलक्रम गम, डशल्लक भेद मग. 
आधीं ग पाहणें. तो डशल्लक भेदातं दुसरा, म्हणून दुसऱ्या ओळीकिे लक्ष देणें. ग हा मूलक्रमातं मग असा 
उलटीकिून दुसरा आहे, म्हणून खिा एकच घर पुढें आणणें. तो १ या आंकड्यावर येईल. आता ंग बाद 
झाला. डशल्लक मूलक्रम म, डशल्लक भेद म. अक्षर भेदातं पडहलें  व डशल्लक मूलक्रमातं ‘पडहलें ’ पडहल्या 
ओळींतील खिा स्वस्थानींच (पडहल्याच घरातं) राहील. तेथील अंक १. एकूण अंक झाले १२, ४, १, १. 
याचंी बेरीज १८. म्हणून ‘मगसारे’ याचंें उडद्दष्ट १८. 
 

सारेगम या मूलक्रमाच्या मेलखंिप्रस्तारातंील ‘मगसारे’ हा भेद १८ वा आहे. 
 

आता ं पुरा, सातडह पायऱ्याचंा, खंिमेरु वापरून पाहंू. सारेगमपधडन हा मूलक्रम. समजा कीं 
‘मगरेसाधडनप’ या भेदाचा क्रमाकं हवा आहे. सातडह खिे मूलपंस्ट्क्तमध्यें मािंाव.े 
 

डदलेल्या भेदातं शवेटीं प. तो सातवा, म्हणून सातवी ओळ पहाणें. प हा मूलक्रम उलटीकिून 
वाडचल्यास डतसरा आहे (‘डनधप’ असा). सातव्या ओळींतील त्यामध्यें प हा डतसरा आकंिा १४४० डमळाला. 
आता ंप बाद झाला, त्यामुळें  डशल्लक मूलक्रम ‘सारेगमधडन’ व डशल्लक भेद ‘मगरेसाधडन’. भेदातं शवेटीं डन, 
सहावा. तो मूलक्रमातं उजवीकिून पडहला आहे. सहाव्या ओळींतील पडहला आंकिा ० डमळाला. डन बाद 
झाल्यामुळें डशल्लक मूलक्रम सारेगमधडन, डशल्लक भेद मगरेसाध. ध पहावयाचा तो भेदातं पाचंवा म्हणून 
पाचंवी ओळ. मूलक्रमातं ध शवेटून पडहला. पाचंव्या ओळींत पडहला आंकिा ० डमळाला, ध बाद झाला. 
डशल्लक मूलक्रम सारेगम, डशल्लक भेद मगसारे, रे पहावयाचा तो भेदातं चवथा, चौथी ओळ; मूलक्रमातं रे 
उलटीकिून डतसरा; चौर्थया ओळींतील डतसरा आंकिा १२ डमळाला. आता ंरे बाद झाला. डशल्लक मूलक्रम 
सागम; डशल्लक भेद मगसा. त्यातं सा डतसरा म्हणून डतसरी ओळ. तो सा मूलक्रमातं उलटीकिून डतसरा 
म्हणून आंकिा ४ डमळाला. सा बाद केल्यावर डशल्लक मूलक्रम गम, डशल्लक भेद ‘मग’. शवेटचा ‘ग’ भेदातं 
दुसरा म्हणून दुसरी ओळ; ‘ग’ मूलक्रमातं उलटीकिून दुसरा म्हणून दोन हा आकंिा डमळाला; तो १. ग 
बाद झाला, दोन्हींकिे फक्त ‘म’ उरला. तो भेदातं पडहला म्हणून पडहली ओळ. मूलक्रमातंडह उलटीकिून 
पडहलाच म्हणून आंकिा १ डमळाला. डमळालेल्या आंकड्याचंी बेरीज १४४० + ० + ० + १२ + ४ + १ + १ 
= १४५८. हें उडद्दष्ट. 
 

आता ंभेदाकं, क्रमाकं म्हणजे उडद्दष्ट माहीत आहे तर भेदरूप कसें जाणावें ही नष्टडक्रया पाहंू. 
 

सातडह स्वर सारेगमपधडन या मूलक्रमाचे आहेत. १००० वा भेद कोणता? 
 

खिे अशा आंकड्यावंर ठेवावयाचे कीं त्याचंी बेरीज भेदाकंाऐवढी [१०००] झाली पाडहजे. अथात् 
जेवढे घटक तेवढे खिे, येथें ७. खिे मािंण्यास मोठ्या आंकड्याकिून सुरुवात करावी. १००० बेरीज हवी. 
 

‘डन’ ची ओळ पहा. १४४० हा आंकिा मोठा होईल. पण ७२० चालेल. त्यावर एक खिा माडंिला. 
१०००–७०० = २८०. आता ंउरलेल्या ६ खड्यातं २८० परेु करावयाचे. ‘ध’ ओळींत ३६० चालणार नाहींत, 



 अनुक्रमणिका 

पण २४० चालतील. त्यावर दुसरा खिा माडंिला. २८०–२४० = ४० उरले. आता ं५ खड्यातं ४० बेरीज 
पुरी करावयाची. ‘प’ च्या ओळींत २४ वर खिा मािंूं. ४०–२४ = १६, ४ खड्यातं १६ बेरीज हवी. ‘म’ च्या 
ओळींत १२ वर खिा ठेवू.ं ३ खड्यातं १६–१२ = ४ बेरीज हवी. ‘ग’ च्या ओळींत ४ आहेत. पण त्यावंर खिा 
ठेवनू चालणार नाहीं कारण सातडह खिे वापरावयाचे तर ‘सा’च्या ओळींतला खिा १ वर येणारच, म्हणून 
डतसऱ्या (ग च्या) ओळींतच बेरीज पुरी होऊन परविणार नाहीं. म्हणून ग च्या ओळींतील खिा २ वर 
ठेवावा. आता ंउरले दोन खिे व २ बेरीज. रेच्या ओळींत खिा १ वर व सा च्या ओळींत खिा १ वर ठेवावा 
म्हणजे झालें . 
 

खड्याचंी मािंणी अशी झाली— 
 शवेटची (डन) ओळ : खिा २ ऱ्या घरातं ७२०  

 त्या आधींची (ध) ओळ : खिा ३ ऱ्या घरातं २४०  

 त्या आधींची (प) ओळ : खिा २ ऱ्या घरातं २४  
 त्या आधींची (म) ओळ : खिा ३ ऱ्या घरातं  १२  

 त्या आधींची (ग) ओळ : खिा २ ऱ्या घरातं २  

 त्या आधींची (रे) ओळ : खिा २ ऱ्या घरातं १  
 पडहली (सा) ओळ : खिा १ ल्या घरातं १  

    १०००, डदलेलें  उडद्दष्ट. 
 

खिे मािूंन झाले. आता ंनष्ट काढावयाचें. मूलक्रम सारेगमपधडन. शवेटचा खिा २ ऱ्या घरातं, नष्ट 
भेदाचा शवेटचा स्वर मूलक्रमातं शवेटून २ रा म्हणजे ध. ध बाद. आता ंमूलक्रम सारेगमपडन, आता ंखिा ३ 
ऱ्या घरातं, नष्टभेदाचा शवेटचा स्वर मूलक्रमातं शवेटून ३ रा म्हणजे म. म बाद, आता ंमूलक्रम सारेगपडन. 
आता ंखिा २ ऱ्या घरातं म्हणून स्वर प. प बाद. आता ंमूलक्रम सारेगडन. खिा ३ ऱ्या घरातं म्हणून स्वर रे. 
रे बाद. मूलक्रम सागडन. खिा २ ऱ्या घरातं, स्वर ग. ग बाद. मूलक्रम साडन. खिा २ ऱ्या घरातं म्हणून स्वर 
सा. सा बाद. मूलक्रम डन, खिा १ ल्या घरातं म्हणून स्वर डन. हे आलेले स्वर शेंवटाकिून (उलटीकिून) 
मािंावयाचे, येईल तें नष्ट. 
 

म्हणून १००० वें नष्ट ‘डन सा ग रे प म ध’ हें आहे. 
 

खरोखर खंिमेरुच्या साहाय्यानें हें नष्टोडद्दष्ट काढणें अडतसुलभ आहे. फक्त तें डलहून वणवन 
कडरतानंा ंलाबंलचक व स्ट्क्लष्ट, कंटाळवाणें वाटतें. प्रत्यक्ष डक्रया अगदींच सोंपी आहे याचा अवश्य अनुभव 
घ्यावा. एकदा ंवळण पिलें  कीं, पटापट नष्टोडद्दष्ट डमळतें. एकदा ंतें हस्तगत झालें  कीं, हा पडहला–हा 
दुसरा असे भेदडह चटाचट डनघतात व मेलप्रस्तारडह आपोआप बनत जातो. ‘खिे मािूंन’ डहशबे करणें 
अिाणीपणाचें मानतात तें डततकें सें खरें नाहीं, याचा प्रत्यय येतो. [प्राचीन काळापासून, काहंीं वस्तू काहंीं डनयमानुंसार 
मागेंपुढें सरकावनू अंकगडणताचे डहशबे करण्याचीं साधनें अस्ट्स्तत्वातं आहेत. आज घटकेला जपानमध्यें ‘सोरोबान्’ नावंाचें असें साधन आहे, त्यातं 
तारेनें ओंडवलेले लाकूि वगैरेंचे चपटे मणी असतात. (या वस्तूला इंग्रजींत ‘अब कस्’ म्हणतात.) हें साधन सरास वापरातं आहे, व एका प्रयोगातं 
एका कुशल जपानी ब ॅँक्–कारकुनानें, अमेडरकन् फौजेंतील एका कुशल यंत्रज्ञाला त्याच्या क ल्क्युलेकटर्ग मशीन–सह, केवळ सोरोबान् वापरून 
मागें टाकलें  असा अडधकृत दाखला आहे. हें डलडहण्याचें कारण एवढेंच कीं ही लोष्ठचालनडवद्या “प्राथडमक अवस्थेंतील मानवाची,” अिाण्याचंी, 
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असें कोणी मानंू नये. डिडजट्ल कॉम्प्यूटर ् सुद्धा ं तत्त्वतः लोष्ठ-चालन–तत्त्वाचाच आहे!] खरोखर ज्यानें ही रीत बसडवली त्या 
महाभाग डवद्वानाची थोरवी फार मोठी आहे! कारण हें केवळ गडणतानें करणें अडधक अवघि आहे. 
 

असा मेरु केवढाडह बनडवता ं येतो, घटक व मूलक्रम कोणताडह ठेडवता ं येतो, हें सुचडवलेंच. तसें 
करून पहावें, फार उपयोग होईल. आलाप, ताना, कायदे, पलटे वगैरे बाडंधता ंयेतील, व काहंीं संगीतबाह् 
व्यवहारातंडह उपयोग कडरता ंयेईल. 
 

दु्रत मेरु, लघुमेरु, गुरुमेरु, प्लृतमेरु, संयोगमेरु हेडह उपलब्ध आहेत, त्याचप्रमाणें सामाडसकी, 
गुणोिरा, नाराची, सर्मपणी, जलौघा, वगैर पंस्ट्क्त आहेत, पताका–आकृडत, मत्स्याकृडत वगैरेडह आहेत. हें 
सवव उद्धृत करण्याची आवश्यकता वाटत नाहीं. डवस्तारभय तर आहेच, पण मुख्य हें कीं या सवांचें 
मूलप्रमेय, धोरण व त्याचा मुख्य उपयोग आपण जाणनू घेतला आहे, डकल्ली हातातं आली आहे. ज्याची 
इच्छा असेल त्यानें संदभवगं्रथाचं्या आधारें प्रत्यक्षानुभवानें पुढील अभ्यास अवश्य करावा. 
 

ती वापरून, इतका वळे बाजूस ठेडवलेल्या एका प्रस्तारप्रकाराकिे नजर टाकंू. पूवीं लघुगुरंूचा 
प्रस्तार माडंिला त्यातं लघु हा गुरुहून लहान एवढेंच माडनलें , आता ं त्याचंें परस्परप्रमाण ध्यानातं घेऊन 
प्रस्तार मािंूं. त्याचप्रमाणें प्लृताचा प्रस्तारडह दाखवू.ं कारण याचंा तालागंदशवनातं व स्वरागंाचं्या 
जिणघिणींत प्रत्यहीं उपयोग होणार. पूवींच्या उदाहरणातंील लघुगुरुप्रस्तारा-ंमात्रा प्रत्येक भेदातं समान 
नव्हत्या. ऽऽऽऽ यामध्यें (चार गुरंूमध्यें) जेवढ्या मात्रा तेवढ्याच । ऽऽऽ मध्यें, दुसऱ्या भेदातं, नव्हत्या. 
ऽऽऽऽ च्या मात्रा, एक गुरु = २ मात्रा माडनल्या = तर, ८ होत्या तर । ऽऽऽ च्या सातच होत्या. पण आता ं१ 
गुरु = २ लघू हें प्रमाण लक्षातं घेऊन प्रस्तार करावयाचा आहे, त्यातं प्रत्येक भेदाच्या एकूण मात्रा समान 
राहतील हें पहावयाचें आहे. आता ंप्रत्येक अवयवातं कालमान समान हवें आहे, घटकाचंी संख्या नव्हे. 
 

प्रथम एकाच गुरु (ऽ) चा प्रस्तार दु्रतापयंत करंू. (०) 
 
१) 

 
[समजा ४ मात्रा. ऽ=॥= ००००] 

२) 
 

डदलेल्या गुरुचा ‘अल्प’ त्याखालीं माडंिला. पुढें काहंीं नाहीं. मागें म्हणजे 
िावीकिे, मात्रा ४ पुऱ्या होतील यासाठीं २ मात्राचंा लघु (।) माडंिला. 

३) 

 

पडहल्या स्थानीं लघु (।), त्याचा ‘अल्प’ दु्रत (०) त्याच्याखालीं माडंिला. 
उजवीकिची बाजू पूवींप्रमाणेंच डलडहली. (० । अशा) ३ मात्रा पुऱ्या झाल्या. चौथी 
मात्रा भरून काढण्यासाठीं िावीकिे एक माते्रचा दु्रत माडंिला. 

४) 

 

पडहल्या दोन स्थानापेंक्षा ं(०, ०) ‘अल्प’ आपल्याजवळ नाहीं, कारण प्रस्तारातंील 
सवांत छोटा घटक दु्रतच आहे, त्याहून लहान घटक डदलेला नाहीं. १ मात्रा 
झाली, ३ उरल्या. त्या िावीकिे भरून काढावयाच्या. तसें कडरतानंा जेवढा मोठा 
घटक मावले तेवढा आधीं उजवीकिे म्हणजे उदूवप्रमाणें डलहावयाचा, मग उरलेला 
भाग त्याहून लहान घटकानें िावीकिे भरून काढावयाचा. त्यातंडह उजवीकिे । 
आधीं मावतो, । ० असें होतें पण मात्रा ३ च होतात, म्हणून िावीकिे उरलेली 
चौथी मात्रा ० ही भरली, ० । ० असा चौथा प्रस्तारभेद झाला. 
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५) 

 

पडहल्या ० ला अल्प नाहीं, दुसऱ्या स्थानच्या । चा अल्प ०, तो त्याखालीं मािंला. 
०० अशा दोन मात्रा झाल्या कारण उजवीकिचा ० तसाच ठेवला. उरलेल्या दोन 
मात्राचंा । िावीकिे भरला. 

६)  सवव लघु डमळाले, प्रस्तार सपंला, कारण ० पेक्षा ंलहान घटक डदलेला नाहीं.  

संख्यान ६ झालें  [अशा प्रकारच्या सखं्यानाचें डनयम, भाषेंत सागंण्यास स्ट्क्लष्ट म्हणून डदले नाहींत. बीजगडणतानें देता ंयेतील, पण त्याचंा 
सवांस उपयोग होणार नाहीं.] 

 

याचा उपयोग काय? हें दाखडवलें  पाडहजे. समजा, दु्रतासाठीं (०) डकट, तक, गडद, गन, डतट, 
डतर, डकट अशीं अक्षरें वापरलीं, तीं एकेका माते्रची माडनलीं. लघुसाठीं धा, धीन्, धागे, अशीं दीघव अक्षरें – 
डकट वगैरेंहून दुप्पट लाबंीचीं–माडनलीं. आडण गुरुसाठीं (ऽ), क्िाऽं, धेत्, अशीं खूप घुमडवलेलीं चारमात्रा 
लाबंीचीं अक्षरें माडनलीं. तर वरील प्रस्तारानुसार चार मात्रा अशा प्रकारें वाजडवता ंयेतील. 

 

१ क्िाऽंऽऽ (४ मात्रा). ३ डकट, तक, धाऽ. (४ मात्रा). ५ धाऽ, डतर, डकट (४ मात्रा) 
 

२ धाऽ, धींऽ (४ मात्रा). ४ डकट, धाऽ, डकट. (४ मात्रा). ६ डकट, तक, गडद, गन. (४ मात्रा). 
 

हे चार मात्राचं्या ‘बोलाचें’ नमुने झाले. आता ंयाचें पुन्हा ंअवयवप्रस्तार (मेलखंिप्रस्तार) कडरता ं येतील. 
उदाहरणाथव डकट, तक, गडद, गन याचा प्रस्तार कसा करावा हें आता ं माहीत आहेच; असे कायदेडह 
बनडवता ं येतील, बोलबाटं करण्यासाठीं साडहत्य हातातं येईल. त्याप्रमाणेंच स्वरागंाचेंडह. एक ४ 
मात्राकालाचंा डनखळ स्वरनाद वगेवगेळे ‘तुकिे’ पािून त्या त्या तुकड्यातं छोटेछोटे स्वरालंकार योजून 
नटडवता ंयेईल. 
 

येथें संख्यान फक्त ६ झालें . पण डवराम [ ] हा छोटा घटक घेतला तर संख्यान एकदम वाढतें. 
डवराम  = १ मात्रा, दु्रत ० = २ मात्रा, लघु । = ४ मात्रा व गुरु ऽ = ८ मात्रा असा आता ंडहशबे आहे, 
शवेटचा भेद आठ डवरामाचंा येईपयंत प्रस्तार होईल. तो केवळ मािूंन दाखडवतों, कारण रीत वर साडंगतली 
आहेच. 
 

१) ऽ २९] । ०  

२) । । ३०] ० ० ०  
३) ० ० । ३१] ० ० ०  
४) ० । ३२] ० ०  
५) ० । ३३] ।  ०  
६) ० । ३४] ० ०  ०  

७) । ३५] ० ०  
८) ० । ० ३६] ० ०  
९) । ० ३७] ०  ०  
१०) । ० ० ३८] ०  
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११) ० ० ० ० ३९] ० ।  
१२) ० ० ०  ४०] ।  
१३) ० ० ० ४१] । ०  

१४) ० ० ० ४२] ० ० ०  
१५) ० ० ४३] ० ०  
१६) । ० ४४] ० ०  
१७)  ० ० ० ४५] ० ०  

१८) ० ० ० ४६] ०  

१९) ० ० ४७]  ।  
२०) । ० ४८]  ० ०  
२१) ० ० ० ४९] ० ०  
२२) ० ० ५०] ०  

२३) ० ० ५१] ।    
२४) ० ० ५२] ० ०  
२५) ० ५३] ०  
२६)  ० ।  ५४] ०  

२७) ० ।  ५५] ०  
२८) ।  ५६]  

 
संख्यान ५६ झालें . केवळ ८–४–२–१ अशा चतस्र अंगाचा केवढा मोठा डवस्तार झाला पहा. ऽ, ।, 

० चें संख्यान केवळ ६; तर फक्त एक डवराम भाग अडधक घेऊन संख्यान ५६. दोन गुरंूपासून (ऽऽ) प्रस्तार 
डकती अफाट होईल त्याची कल्पनाच करावी. प्लृत 3 म्हणजे गुरूच्या दीिपट, हा भाग घेतला तर डतस्र 
जाडतडह डमळेल. फक्त एका प्लृताचा दु्रतापयंतच प्रस्तार १९ या संख्यानाचा होतो. येथें दु्रतमात्रा १ म्हटलें  
तर लघुमात्रा २, गुरुमात्रा ४ व प्लृतमात्रा ६ होतील. (डवराममानानें डवराम = १ मात्रा, दु्रत = २ मात्रा, लघु 
= ४ मात्रा, गुरु = ८ मात्रा व प्लृत = १२ मात्रा होतात). हा प्लृतप्रस्तार पहा : 
 

 १] 3 [प्लृत] १०] ० ऽ ०  

 २] । ऽ  ११] ० । । ०  
 ३] ० ० ऽ  १२] । ० । ०  

 ४] ऽ ।  १३] ० ० ० । ०  

 ५] । । ।  १४] ऽ ० ०  
 ६]  ० ० । ।  १५] । । ० ०  

 ७] ० । ० ।  १६] ० ० । ० ०  
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 ८] । ० ० ।  १७] ० । ० ० ०   

 ९] ० ० ० ।  १८] । ० ० ० ०   
 

१९ वा प्रस्तारभेद सववदु्रत, ०००००० (सहा दु्रत). 
 

याचा आणखी एक उपयोग पहा. आपण लघुचीच मात्रा एक समजंू. (म्हणजे दु्रत अधवमाते्रचा 
होईल). गुरु २ मात्राचंा व प्लृत ३ मात्राचंा होईल. एक गुरु व एक प्लृत डमळून २+३ मात्राचंा एक तुकिा 
होईल; जसे धीं ना, धीं धीं ना. हाच तुकिा दोनदा ंघेतला कीं २+३, २+३ अशा दहा मात्रा डमळतील. जसें 
 

धीं ना धीं धीं ना तीं ना तीं तीं ना [हा झपतालाचा साधा ठेका. ‘पार करो, अरज सुनो’ हें धनाश्री 
रागातंील सुप्रडसद्ध गाणें, हल्लीं कोणी पूया, कोणी पूवाकल्याण, कोणी 
पूयाधनाश्री अशा रागातं म्हणतात. ‘पे्रमसेवा शरण’ हें मानापमान 
नाटकातंील भीमपलास रागातंील गाणें, हल्लीं डमश्ररागातं गातात. (कोणी 
तो मुलतानी म्हणतात, पण त्या मुलतानीचें स्वरूप शुद्ध नाहीं).] 

(अ र ज सु नो पा ऽ र क रो) 

(पे्र ऽ म से ऽ वा ऽ श र ण). 
 

‘धीं ना’, ‘तीं ना’ (पे्र ऽ, वा ऽ ककवा ‘अर’, ‘पाऽ’) याचें अधवमाते्रपयंत भाग करून प्रस्तारभेद वर 
डदले आहेत, त्याच प्रमाणें ‘धींधींना’, ‘तींतींना’ याचेंडह अधवमाते्रपयंत भाग करून होणारे प्रस्तारभेद वरच्या 
प्लृतप्रस्तारातं आहेत. केवळ तेवढेच, व तेडह अलगअलग, वापरून आपणासं या दहा मात्रामंध्यें ६+१९, 
६+१९ म्हणजे २५+२५ अधवमात्रा, अशा प्रकाराचंी मािंणी कडरता ंयेईल. ती पाटाक्षरामंध्यें कडरता ंयेईल, 
अथवा वरील गीताच्या ‘पे्रमसेवा शरण’ या शब्दोच्चारातं कडरता ंयेईल, ककवा तेथें तेथें जेजे स्वर आहेत त्याचें 
चढउतार, श्रुडतस्पशव, खटके–कण, कंप–आंदोलन, छोट्या मुरक्या, छोट्याछोट्या ताना वगैरे दाखवनू, 
अशा अनेक प्रकारें कडरता ं येतील. याच्या भरीला पुन्हा ं डवराम [म्हणजे आता ंपाव माते्रचा भाग] घेऊन 
प्रस्तार केला व तो वापडरला तर अक्षरशः असंख्य प्रकार कडरता ंयेतील. त्यातं कोठेंडह डतस्र–चतस्र डमश्रण 
येणार नाहीं. तें कायदा तोिून केलें  तर आणखी डवस्तार होईल. पण कोठेंडह ‘अिाणीपणाचे शब्दोच्चार’, 
लयभगं वगैरे बेलयपणा होणार नाहीं. अथात् हें सवव काळवळेप्रसंग पाहूनच करावयाचें. 
 

हा अशा तऱ्हेच्या प्रस्ताराचंा आणखी एक उपयोग दाखडवला. 
 

बोलताना, दुनीच्या ताना, टप्प्याच्या ताना, तीन स्वराचं्या ककवा चार स्वराचं्या ककवा पाचं स्वराचं्या 
मुरक्या, इत्याडद अनेक स्वरालंकारामंध्यें या तऱ्हेचे भेद वापरलेले डदसतील. 
 

॥ ज । मु । ना । के ॥ ती । ऽ र् ।, ॥ ज ऽ । मु ऽ । ना ऽ । के ऽ ॥ ती ऽ । ऽ ऽ । ऽ र् ।, 
॥ जऽऽऽ । मु ना ऽ के ॥ ती ऽऽऽ । ऽऽऽऽ र् ।, ॥ ज ऽ ऽ मु । ना । ऽ । के ॥ ती । ऽ र् । 

वगैरेमध्यें असे भेद आहेत. हा स्वरागंप्रस्तार. 
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वगैरेमध्यें असे भेद डदसतात. हा बोलतानेचा एक प्रकार. 
 
यातंडह हाच प्रकार आहे, ही टप्प्याची तान. 
 

परंतु या स्वरभागाचंी उकल करण्यासाठीं स्वरडवषयाचंें डववरण आधीं पूणव करावयास हवें; तें 
करण्यास या पुस्तकातं जागा नाहीं, म्हणून येथें [आडण असे प्रसंग जेथेंजेथें आले व येतील तेथें] केवळ 
गर्मभताथव सुचडवण्यापलीकिे काहंीं कडरता ं येत नाहीं. तरीडह अशा डनदशवनामुंळें डह हें स्पष्ट होईल कीं हा 
प्रस्तारभेद कोठवर खोल जाऊं शकतो व संगीताच्या कोणकोणत्या डवषयासं स्पशव कडरतो इतकें च नव्हे तर 
आवश्यक होतो. ‘यह तो दडरया है । कहातंक खोज करोगे?’ अशी भाषा येथें वापडरली जाते. 
[स्वरागंतालागंप्रस्ताराचंी मािंणी कडरण्यासाठीं प्रडतजे्ञवर जे नानामेरू सगंीतरत्नाकरातं डदलेले आहेत त्या दु्रतलघुगुरुप्लृतसयंोगमेरंूनीं सखं्यान 
काडढता ंयेईल. परंतु प्रस्तार माडंिता ंयेणार नाहीं. डशवाय ते मेरू कसे तयार केले व कसे वापरावे याबद्दलचे श्लोक अडतदुबोध आहेत. इतके कीं, 
कसहभपूाल व कडल्लनाथ या दोन्ही टीकाकारानंीं तसें डलडहलें  आहे इतकें च नव्हे तर जें काय स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यातं त्या 
दोघामंध्यें मतभेद आहे. तेव्हा ंआज त्या भागाचा उपयोग नाहीं. तो करावयाचा तर ससं्कृतज्ञानंीं त्याचें सशंोधन करावें. [‘पार्मटशन् डथअरी’ लावनू 
सुटसुटीत सोप्या रीती तयार कराव्या, म्हणजे कोणासडह हवा तो, हव्या त्या घटकाचंा, हव्या त्या डनयमानुंसार प्रस्तार माडंिता ं येईल, अशी 
लेखकाची इच्छा होती. त्याचे एक सस्ट्न्मत्र व नातेवाईक प्रो. ना. ह. फिके (‘लीलावती’ च्या नव्या आवृडिचे भाष्यकार) हे अडलप्त [प्युअर] 
गडणतातं प्रत्युत्पन्नमडत होते व त्यानंीं जागजागीं सवांत सोंपी रीडत शोधून काढण्याच्या कामीं सहकायव देऊं केलें  होतें. परंतु दुदैवानें ते अचानक 
मरण पावले. त्यानंतर लेखकानें आपला मागव बदडलला; कॉम्प्यटूरस्ारख्या यंत्रणेनेंच प्रस्तार तयार कराव ेआडण त्यातंील धा, डधन्, असे बोल 
अथवा सारेगम इत्याडद कोमलतीव्र स्वरनाद देणारे आकाराडद अनुकरणनयुक्त ध्वडन प्रत्यक्ष लाउड्स्पीकर् द्वारा ंऐकंू येतील अशी तजवीज करावी, 
असें त्यानें ठरडवलें . त्याप्रमाणें स्वतःचे डचरंजीव प्रकाश याचं्या मदतीनें, कोणतेडह डदलेले घटक, एका घटकाला १/६४ सेकंद ते त्या घटकाला ४ 
डमडनटें एवढ्या ‘लाडवलेल्या’ कालमानानुसार एकामागून एक असे वाजत राहून त्याचें शक्य ते सवव प्रस्तारभेद क्रमानें ऐकंू येतील, त्यातंील एकादा 
पुन्हापंुन्हां ऐकावयाचा असेल तर तो सववच्या सवव पुन्हा ंवाजेल अथवा त्यातंील काहंीं भाग कंटाळवाणा म्हणून गाळावयाचा असेल तर तो सववच्या 
सवव नकोसा भाग अडत त्वरेनें वाजून जाईल व पुढचा भाग मूळच्या ठरडवलेल्या व ‘लाडवलेल्या’ मात्राप्रमाणानें चालेल, अशी व्यवस्था असलेलें  एक 
यंत्र डिझाइन् केलें . [‘डिझाइन्’ या शब्दातंील पूणव अथव व्यक्त कडरणारा मराठी शब्द आढळत नाहीं. डिझाइन् म्हणजे तपशील–मापें–बनावट–
मालमसाला इत्यादींसह, खचाचा–वेळेचा–यंत्राचा–काराडगराचंा अंदाजडह करून बनडवलेला सपूंणव आराखिा]. तूतव त्यामध्यें एकूण आठ 
घटकाचंी योजना आहे. ते ‘बोल’ ठेडवता ं येतील अथवा स्वरनाद. स्वरनादाचंें खजवमध्यतारत्व हवें तसें कडरता ं येईल व ते कोणतेडह हव े ते आठ 
अथवा आठाहूंन कमी घटक जुळडवता ं येतील. हें डिझाइन् पूणव आहे तरी तूतव कागदावरच आहे. जर पुढेंमागें योग आला तर तें बनवूं. त्याचा 
‘सगंीताचें चलनशास्त्र’ व्यस्ट्क्तडनरपेक्ष असें डनयमबद्ध करण्यासाठीं फार उपयोग होईल; कदाडचत नव्या रचनाचं्या डनर्ममडतसाठींडह. आठाहूंन अडधक 
घटक घेण्याची तूतवतरी आवश्यकता भासत नाहीं; व एक जरी घटक वाढडवला तरी खचव मुळाच्या डतप्पट होईल म्हणून सध्या ंसोईचेंडह नाहीं. 
 

हा उल्लखे करण्याचा हेतु एवढाच कीं जर कोणा वाचकाला हौस असली आडण वेळ–श्रम–पैसा खचव करण्याची त्याची तयारी असली, 
तर वरील वणवनावरून एकादा ‘सॉडलड् स्टेट् स्ट्स्वकचर्ग सर्मकरी’ चें ज्ञान असलेला यंत्रज्ञ हाताशीं धरून त्यालाडह हें यंत्र बनडवता ंयेईल.]]  
 

म्हणून ही प्रस्ताराची केवळ ‘तोंिओळख’ च झाली. 
 

हा डवषय व त्याचे तंत्र डकतीडह रूक्ष व कंटाळवाणें डदसलें  तरी प्रत्यक्ष डक्रयेनें त्याचें ममव कळतें. 
संगीतातं लयागंाची जिणघिण ठोकळेबाज, एकाच प्रकारची कंटाळवाणी नसते, असती तर तें संगीत 
डटकलेंच नसतें. त्या जिणघिणींत वगेवगेळे पयाय असतात व ते पयाय वळेोवळेीं वापरले जातात. 
स्वरनाद म्हणा, स्वरालंकार म्हणा, तालाचीं केवळ अक्षरें म्हणा अथवा त्याचंीं अंगें म्हणा, अक्षरोच्चार म्हणा, 
प्रत्येकातं कोठेंतरी काहंींतरी ‘िूब डदलेली’ असतेच. ही डक्रया प्रमाणबद्ध झाली तर रोचक होते, अडतरेक 
कंटाळवाणा होतो. तो प्रमाणबद्धपणा कोठून येतो, त्याचें माप काय, त्याचे वगेवगेळे प्रकार कसे कोणते 
होऊं शकतात, इत्याडदकाचंा डवचार प्रस्तारातं होतो. 
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परंतु प्रस्तारडवचार वगेळा आडण प्रत्यक्ष प्रस्तार वगेळा. प्रस्तार ही एक कसरत आहे. खरोखरच 
‘डशक्षा’ [!] आहे. डतची योजना कौशल्यानें, तारतम्यानें करणें यातंच खरी अडभज्ञ रोचकता आहे. 
प्रस्तारभेद दाखडवण्याची डक्रया उत्स्फूतव असेल व असतेडह, पण डतला डदशा दाखडवणें व डतची प्रगडत करणें 
हें प्रस्तारडवचारानें होतें. उपजतबडुद्धनें एकदोन प्रस्तारभेद कोणीडह दाखडवतोच, तें नैसर्मगकच आहे. पण 
त्याला चौफेर बैठक प्राप्त करून देणें, त्याची डक्रया हमखास हेतुपूववक डनियपूणव पण पूणव अंगवळणीं 
पिलेली म्हणून नैसर्मगकच बनलेली, अशी होण्यासाठीं प्रस्तारडवचार हवाच. 
 

या भागातंील वणवन, पूवीं साडंगतल्याप्रमाणें, अनेक डवषयसंदभव व डक्रयाचंें डनरीक्षण एकत्र संकडलत 
करून केलेलें  आहे, कारण स्वरागं व तालागं हीं दोन्हीं हातातं हात घालूनच जातात, आडण डनव्वळ 
‘स्वरपाठा’ मध्यें तालावतवनाची जरी आवश्यकता नसली, तरी लयबद्धता असलीच पाडहजे, बेलयपणानें 
त्याचंी उपयुक्तताच नष्ट होणार हा तर आपला मूलभतू मुद्दाच आहे. 
 

‘बेलयपणा’चा उगम तत्त्वतः कोठें असतो याचेंडह डदग्दशवन आता ंझालें . संगीत ही एक भाषाच 
आहे! व्यावहाडरक ‘भाषे’चे सवव नव्हे पण अनेक डनयम संगीतातं लागू ंहोतात. ध्वनींचें परस्पर ऱ्हस्वदीघवत्व, 
त्यातंडह कमी अडधक ऱ्हस्वदीघवत्वाचे भाग, हे महत्त्वाचे असतात. त्यामंध्यें डनयोडजत कालप्रमाणें म्हणजे 
लयबद्धता असावी लागते. हीं कालप्रमाणें ‘भाषेंत’ केवळ अथानुसारी असतात, तर गायनवादनातं तीं 
अथवभावानुंसार व ‘गीत–डनगीता’ च्या एकूण ठेवणीशीं इमान राखणारीं अशीं असतात. गायनवादनातं या 
लयप्रमाणाचंा परस्परसंबंध, त्याचंा तोल साभंाळावा लागतो. त्या संबधंातंील तोलामधील अथवभाव हा 
स्वरनादाच्या चढ–उंतारानंीं व इतर अलंकारानंीं, त्याचप्रमाणें वणव–वणोच्चाराचं्या आघाती–अनाघाती–
घोषयुक्त–हळुवार अशा डवडवध वतावानंीं, डवशद करावयाचा असतो व खुलवावयाचाडह असतो. हें 
वाद्यवादनासडह लागू ं आहे, मग मुखावाटें गावयाच्या अथवगभव ‘भाषागीता’ं बद्दल तर सागंणेंच नको. 
लयप्रमाणाचंा समतोल राखून त्यामध्यें नाना स्वरानंीं व उच्चारानंीं, आघातानंीं व डवरामानंीं, अथवव्यस्ट्क्त 
वाढडवणें–खुलडवणें हें लयागंभेदानें साध्य होतें. स्वर–स्वरवणव–स्वरालंकार यानंीं जे भेद व्हावयाचे, ते 
स्वरागंभेद; त्यातं आघाताडद प्रकार गौण असले तरी ते येतातच. आघात–अनाघात, घोष–हळुवारपणा, 
डवराम इत्याडद, ध्वडनची ताकद (मोठेपणा) कमीअडधक करून जे भेद व्हावयाचे, ते तालागंभेद; त्यातं 
स्वराडद प्रकार गौण असले तरी जाणवले इतके पुढें येतात. टाळी आडण इतर सशब्द–डनशब्द शारीडरक 
हालचाली या केवळ कालडनयमनासाठीं होत, त्यानंीं नृिाचा काहंीं भाग होईल पण गायनवादन होणार 
नाहीं. तालागंभेद ज्या वर साडंगतलेल्या घटकानंीं होतो त्या ध्वडनलक्षणाचंें शारीडरक डनदशवनच काय तें 
हस्तडक्रयेनें होईल, म्हणून टाळी म्हणजे ताल हा डनरुक्त अथव डवस्तृत केल्याडशवाय काहंीं गत्यतंरच नाहीं; 
टाळंी ही एक सोईची कालडनयमनडक्रया आहे एवढेंच. तर असें स्वरागं–तालागं हें लयागंाचें डद्वडवधरूप 
आहे. प्रमाणशीरपणा, समतोल, अडभव्यस्ट्क्तचीं पर्थयें, साभंाळूनच त्याचें भेद करावयाचे असतात. भेद 
कोणत्या धोरणानें, कोणत्या डदशनेें व कोणत्या घटकाचें करावयाचे हें एकदा ंयोडजलें , कीं शक्य ते सवव भेद 
कोणते कोणते होतील हें प्रस्तारानें कळतें त्या ‘भेदसंग्रहा’ पैकीं कोणते प्रकार काय क्रमानें, काय तऱ्हेच्या 
साधेंजोिीनें घ्यावयाचे, याला तारतम्य लागतें. त्या तारतम्याच्या वगेवगेळ्या आिाख्यानुंसार वगेवगेळे 
‘बाज़’ होतात. असे ‘बाज़’ सववच अगदीं एकमेकापंासून वगेळे डदसतात असें नाहीं; परंतु काहंींमध्ये 
तारतम्याची दृडष्ट इतक्या वगेवगेळ्या भेदाची असते कीं ते बाज़ वगेळेच असें भासतें. [अशा वगेळ्या 
भासणाऱ्या ‘बाज़ा’ंनाच ‘घराणें’ – म्हणजे वशंपरंपरा —असें म्हणण्याचा हल्लीं प्रघात पिला आहे.] 
प्रस्तारडवचारामुळें  बाजाबाजामंधील फरक नीट कळतो, काय तारतम्यबुडद्ध कोणत्या प्रकारें वापडरली आहे 
याचा उलगिा होतो, इतकें च नव्हे तर अमुक बाजातं ‘कोण खोलवर गेला आहे, कोण केवळ िंुबत आहे 
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आडण कोण पाण्यातं न उतरता ंकेवळ पोहण्याचे हातवारेच करीत आहे’ याचाडह डववके होऊ शकतो. परंतु 
या सवामध्यें प्रमाणबद्धता सुटलेली नसते; ‘प्रमाणबद्धता सुटली’ असें वरवर जरी वाटलें  तरी, अभ्यासानें हें 
कळतें कीं वैडवध्यासाठीं ती बुद्ध्याच सोडिलेली आहे, व ती सोडितानंा ं ‘केव्हा–ंकशी–कोठें–कोठवर, 
आडण पुन्हा ं जोि कशी करावयाची’ याचें योजनापूववक तारतम्य केलेलेंच आहे. म्हणजे अशा वरवर 
अडनयडमत वाटणाऱ्या प्रकारामंागेंडह काहंीं डनयम असतातच. 
 

परंतु जेथें असें योजनापूववक डनयमन नाहीं, तर अडनयडमतपणा हा केवळ लहरीवर अवलंबून आहे, 
जेथें लयागंभेदाची तारतम्यदृडष्ट नाहीं, तेथें प्रमाणबद्धता व तोल–िौल हे राहतीलच असें सागंता ं येत 
नाहीं. जर राहत असले तर उिमच; त्याला आपण उत्स्फूतव लयप्रमाण ककवा डनसगवदि लयदारपणा म्हणूं 
व त्याची मौज ‘प्रडतक्षण ंयन्नवतामुपडैत’ या वचनानुसार चाखंू शकंू. पण तोलमोलिौल यासं काहंीं धरबंधच 
नसेल, तेथें केवळ गायकवादकाची क्षणभर चमकून जाणारी लहर पहावयाची एवढेंच! हा बेलयपणा. 
 

“‘ठो-ठो-ठो-ठो’ असे डनयडमत आवाज ठोकीत एका माते्रला एक स्वर, फारतर अध्या-दीि 
माते्रला एकेक स्वर, अशा याडंत्रक डहशबेानें जाणें, ककवा तालागंामधील आघात मोठ्या आवाजानें पुकारून 
त्याचंा भेदाभेद उघिा करून मािंणें, यातंच लयदारपणा साठंडवलेला आहे;– उलट जेथें आवाजाचा 
हंुकार, त्याचे डवराम आडण जोराचे वणोच्चार, हे प्रबळ नाहींत तेथें लयदारपणा कमी आहे, येथपासून तों, 
जेथें हें नाहीं तें गायनवादन ‘तालानुसारी’ नव्हे ककवा कदाडचत् ताल सोिून आहे येथपयंत;” अशी एक 
भोळी समजूत प्रचडलत आहे. ताल म्हणजे केवळ टाळी, डतचें सागंीडतक रूप तालवाद्याचं्या ‘धा’ इत्याडद 
आघातातंच, स्वरातं-स्वरोच्चारातं वणोच्चारातं–नव्हेच, अशा संकुडचत मतामुळें  ही समजूत आलेली असावी; 
तालागंासाठीं ताल–वाद्याकंिेच लक्ष डदल्यामुळें  आलेली असावी.  
 

तालवाद्याकंिे आता ंपहाता ंयेईल. त्या आधीं आढावा घेणें हें इष्ट. 
 
[हा प्रस्तार काय रचनेचा आहे तें स्पष्ट होण्यासाठीं चौकोन दाखडवले आहेत. प्रत्येक राकंें त कोणकोणते घटक (भेदाकंानुंसार) ओळीनें कसे आले व 
त्याचंी पुन्हापंुन्हां आवृडि कशीकशी झाली हें दाखडवण्याचा हेतु आहे.] 
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१२. णिष्कंभक 
 

सुरुवातीपासून आतापंयंत आपण जो प्रवास केला, त्यातं नाना डवषय-नाना मुद्दे येऊन गेले. 
त्यामंध्यें तपशीलाचा भागडह होता आडण नाना डवषयातंरेंडह झालीं व मुद्दाम केलीं गेलीं गेलीं. हा ‘प्रवास’ 
म्हणून जो म्हटला, तो अनेक तऱ्हानंीं कडरता ं आला असता, परंतु आजचा डवचार-प्रघात हा प्राचीन 
परंपरेंतूनच आलेला आहे हें ठळकपणें डदसावें म्हणून तालासंबधंींचा जो प्रडसद्ध श्लोक, त्याच्याच अनुरोधानें 
मािंणी केली. तो श्लोक असा : 
 

‘कालो मागवः डक्रयाऽंगाडण ग्रहो जाडतः कला लयाः । 
यडतः प्रस्तारकिेडत तालप्राणा दशा स्मृताः ॥’ 

 
यातं जे दहा तालप्राण साडंगतले आहेत, त्या प्रत्येकाचा डवचार करीत करीत आपण पढुें गेलों. मात्र 

श्लोकातंला क्रम बदलला. डशवाय आजचा प्रघात पाहणें हें मुख्य कतवव्य असल्यामुळें, या दहा प्राणाडंशवाय 
खंि, ‘सम,’ ‘आवतवन’ याचंाडह आपणासं परामशव घ्यावा लागला. आतापंयंत हे दहा ‘तालप्राण’ तर पाहून 
झाले. पण तेवढ्यानें होत नाहीं. अजून डक्रयाबद्ध, डक्रयोपयोगी असा व्यावहाडरक भाग बराच राडहला आहे. 
त्याडवना आपला डवचार अपूणवच केवळ नव्हे तर भाकिडह ठरेल. अध्या वाटेवर आपण आलों असें झालें . 
तेव्हा ंजरा डवसावंा घेऊन, आतापंयंत जें काहंीं पाडहलें  त्याचा आढावा घेऊन, त्यामधील सूत्र अस्पष्ट झालें  
असल्यास तें नीट तपासून, डवषयातंरें का ंकेलीं व त्यानंीं डवषयाच्या दृडष्टनें काय साडधलें  हें पाहून, आपला 
सध्याचंा मुक्काम पक्का करणें हें युक्त होईल. त्यामुळें  आपले डवचार उजळतील आडण पुढचा मागवडह सोंपा 
होईल. ‘डववडरलें डच डववरावें.’ 
 

या आढाव्यामध्यें आणखीडह एक फायदा होईल. आतापंयंतच्या डववचेनातं जी असंगडत-डवसंगडत 
राडहली असेल ती उघि होईल, डतच्या पडरहाराचा मागव डदसेल; आडण जी त्रुडट उरली असेल डतची भरपाई 
कडरता ंयेईल. 
 

आडण पुढचा पुस्तकभाग कशा क्रमानें, कशासाठीं येणार याचीडह कल्पना घेता ंयेईल. 
 

म्हणून या मध्यंतर-भागाला ‘डवष्कंभक’ असें नावं डदलें . ‘डवष्कंभ’ ककवा ‘डवष्कंभक’ या 
नाट्यशास्त्रातंील शब्दाची साडहत्यदपवणामधील एक व्याख्या अशी आहे–‘वृिवर्मतष्यमाणाना ं कथाशंाना ं
डनदशवकः।’–हा पुस्तकाच्या शवेटचा ‘उपसंहार’ नव्हे तर पूवाधव-उिराधांमधील ‘यडतखंि,’ हें लक्षातं 
घ्यावें. 
 

‘उपसंहार’ हा शेंवटीं येईल व त्यामध्यें उिराधव धरून एकूण पुस्तकाचें कसहावलोकन करून 
साकल्यरूपाचे डवचार प्रकट होतील. प्रस्तुत भागामध्यें आतापंयंतचा आढावा घेणें, अवश्य असलेलें  पण 
उरलेलें  स्पष्टीकरण करणें, आडण आतापंयंतच्या भागातंील जो डवषयडवचार मुद्दाम बाजूला ठेडवला होता 
त्याची भरपाई करणें, एवढेंच काम करावयाचें आहे. 
 

या डवषयावरील इतर गं्रथामंधील ककवा डलखाणामंधील भडूमका आडण पद्धडत, व प्रस्तुत लेखकाची 
भडूमका व पद्धडत यामंध्यें बराच फरक आहे. त्यामुळें  प्रस्तुत डलखाण अनेकानंा ंगोंधळातं टाकणारें ककवा 
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चुकीचेंडह वाटण्याचा संभव आहे. म्हणून लेखकानें स्वतःची भडूमका जागजागीं स्पष्ट केली; आडण डतच्या 
पुष्ट्यथव, चालत आलेल्या पद्धडतवर नाइलाजानें टीकाडह केली. 
 

त्या भडूमकेचें थोिक्यातं स्वरूप असें : 
 

आपल्या संगीतगं्रथाचंें वगीकरण, डक्रस्तीशक सुमारें १९१० च्या आधींचे व नंतरचे असें दोन 
वगांमध्यें केलें  तर असें आढळतें कीं १९१० च्या नंतरचे गं्रथ व डलखाण हें हळंहळंू वगेळ्या वळणावर गेलें  
आहे, आडण सुमारे १९३० नंतरचें व डवशषेतः १९५० नंतरचें तर फारच वगेळें  झालें  आहे. आपली प्राचीन 
डशक्षणपद्धडत डक्रस्तीशक १८३५ मधील ‘मेकॉले डमडनट्’ अनुसार बदलली गेली, व इंग्रजी शाळातंील 
धतीवर येथें डशक्षण सुरंू झालें . तरीसुद्धा ंआधीं-आधींच्या डपढ्यानंीं जुन्या परंपरेचा काहंीं वारसा ठेडवला 
होता. हल्लीं तो जवळजवळ नष्ट झाला आहे. नव्या डशक्षणपद्धडतमध्यें जो चागंला भाग होता, त्यामध्यें 
आधुडनक वैज्ञाडनक तकव डवचारदृडष्ट, ऐडतहाडसक संगडतचें अवधान, आडण बाहेरच्या जगाची दखल हे 
गुणडवशषे होते. अमुक शास्त्राचें डशक्षण हा मुद्दा येथें गौण आहे. परंपरा राखून जर हे गुणडवशषे आत्मसात् 
कडरता ंआले असतें तर उिम झालें  असतें. पण परंपरेकिे दुलवक्ष झालें , क्वडचत् तर परंपरेचा अडधके्षपच 
होऊं लागला. केव्हाकेंव्हा ंपरंपरा माहीत करून न घेता ंआपले स्वतःचेच तकव  परंपरेच्या नावंावर खपडवले 
जाऊं लागले. उलट, नव्या डशक्षणपद्धडतचे जे गुण अंगीं डभनाव ेते तर बहुसंख्याचं्या गावंींडह राडहले नाहींत. 
वैज्ञाडनक तकव डवचारपद्धडत ही केवळ त्यात्या शास्त्रडवषयापुरतीच राडहली, डतचा आयुष्यातं क्षणोंक्षणीं 
उपयोग करावा ही जाणीव नाहीं. ऐडतहाडसक संगडत आडण बाह् जगाचें अवधान हें फक्त व्यापार, 
राजकारण, वाङ्मय, नाटकें , इत्यादींमध्येंच राडहलें , आडण तेंडह फक्त इंग्लंि व (हल्लीं अडधक प्रमाणातं) 
अमेडरकें तील इंग्रजीभाडषक देशापंुरतेंच. भाषा ही मनुष्याला डमळालेली एक लाखमोलाची देणगी खरी, 
परंतु भाषेंतील शब्दाचंा, वाक्याचंा फुलोरा फुलडवण्याकिे प्रवृडि वाढली, भाषाशास्त्र म्हणून जें काहंीं आहे 
त्याचासुद्धा ं अभ्यास दुलव डक्षला गेला. पडरणामीं ‘शब्दसृडष्टचे ईश्वर’ हेच डवचारवतं आडण सामाडजक–
राजकीय पुढारी बनले व त्याचंी मतें, त्याचंीं डवधानें, प्रडसद्ध होऊन लोकमान्य ठरंू लागलीं. या 
पडरस्ट्स्थडतचीच जी आर्मथक–सामाडजक बाजू डतच्यामध्यें डदसतें कीं परंपरेचें गायन–वादन हेंडह आता ं
नष्टप्राय होत आलें  आहे; त्याच्या जागीं जें येत आहे ककवा आलें  आहे तें बहुताशंीं त्या जुन्यामध्यें सुधारणा–
फेरबदल होऊन आलेलें  नाहीं, तर नवडशडक्षतानंीं ‘परंपरा अशी अशी असेल’ अशा प्रकारची स्वतःच्याच 
कल्पनेनें मूर्मत डनमाण करून त्या कस्ट्ल्पत परंपरेनुसार केलेला वताव आहे. आडण तशा वतावाला आधारभतू 
मानून संगीतडचडकत्सा आता ंहोऊं लागली आहे. 
 

या ‘नव्या’ संगीतडचडकत्सेमध्यें दोन प्रकार आहेत. एक केवळ डक्रयानुसारी. त्यातंील ‘डक्रया’ ही वर 
उल्लेडखलेल्या आधुडनक स्वकस्ट्ल्पत स्वरूपाचीच असते, व त्यातंील तंत्रपडरभाषा हीडह कशीतरी केव्हातंरी 
ठरडवलेली अशीच डदसते. दुसरा प्रकार ‘तत्त्वशोधक’ म्हणडवणाराचंा. त्यामध्यें डक्रया ही गौण केलेली, 
कधींकधीं तर बाजूलाच ठेडवलेली, डदसते; आडण संगीताच्या आजूबाजूचें जें डवचारके्षत्र त्याला महत्त्व 
डदलेलें  आढळतें. हें डवचारके्षत्र, मनुष्याचें मन–मानवी समाज–भावना–डचत्रकला–डशल्पकला–साडहत्य 
इत्याडद डवषयाचं्या डवचारासंबंंधींचें आहे. त्यातंील डचडकत्सा ही अथात्च पाडिमात्यानंा वाट पुसत केलेली. 
परंतु नीट पहाता ंडदसतें कीं तीडह पाडिमात्य, म्हणजे केवळ इंग्रजी, पुस्तकाचं्या वाचनातूंन घेतलेली आहे, 
आडण स्वतःच्या मननकचतनाचें डवरजण लाडवलेली बहुधा नाहीं. या मूळ पुस्तकाचंा व त्याचं्या डवषयाचंा 
अभ्यास करंू जाता ंतर असें आढळतें कीं त्यापंैकीं अनेक पुस्तकें  जुनाट माडनलेलीं अथवा दुय्यम दजाचीं 
ठरलेलीं आहेत; आडण त्या त्या डवषयामंध्यें जो आता ंपक्का ठरलेला म्हणून डवचार आहे तो बहुधा आडण 
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बहुताशंीं काहंीं वगेळेंच सागंतो! आजचीं पाडिमात्य भाषा–,मानस,–समाज–वगैरे शास्त्रें हीं फार वगेळीं व 
फार सावध, तकव शुद्ध आहेत; परंतु त्याचंा वासवारा आपल्या संगीतडचडकत्सेंत आढळत नाहीं! कारण 
त्यातंील जे जे भारतीय डवशषेज्ञ ते प्रडसद्ध लेखक नाहींत अथवा होऊं इच्छीत नाहींत. ‘नव्या 
डचडकत्सका’ंमध्यें आणखीडह एक डवशषे कधीं आढळतो, तो म्हणजे पाडिमात्य भौडतक डवज्ञानाचा आधार 
घेतला असें समजावयाचें व त्या डवज्ञानाच्या आधारावर डवधानें करावयाचीं. याबाबतींत तर आनंदच आहे. 
लोकानंा ं डवज्ञानाचें आकषवण असतें तें त्याच्यामधून डनघालेल्या ‘चमत्कारा’ंमुळें. घोड्याडशवाय गािी 
चालते, दूरचें ऐकंू येतें–डदसतें, मोठमोठे रोग थोड्या काळातं बरे होऊ शकतात, काळ्या िाबंरातूंन मोहक 
रंग डनमाण होतात, मुळाशीं बटाटे व फादं्यावंर टोमाटो अशीं झुिुपें बनतात, या चमत्कारामुंळें  डवज्ञानाला 
लोक माडनतात. पण हें डवज्ञान नव्हे. त्या सवांमागची जी डवचारपद्धडत–डक्रयापद्धडत, तें डवज्ञान. आडण 
त्याबद्दल आस्था नाहीं यातं नवल नाहीं. परंतु त्या डवचारामंध्येंडह कोणीकोणी काहंीं कल्पनाडवलास केलेले 
आहेत, त्यापंैकीं काहंीं ग्राह् वाटले तरी ते अजून डसद्ध नाहींत. असे कल्पनाडवलास स्थळ–काल–वस्तु–
डवश्वरचना याजंबद्दल असल्यामुळें भरुळ पािणारे आहेत, व म्हणून खरेंखोटें न पहाता,ं डसद्धातं व कल्पना 
यामंधील भेद नजरेआि करून, या अडसद्ध कल्पनाच ठामपणें प्रडसद्ध केल्या जात आहेत व त्याचंा आधार–
पुरावा घेतला जात आहे. पाडिमात्य संगीतकलाडक्रयाबंद्दलडह अपूणव, असंगत ककवा अग्राह् डवधानें केलीं 
जात आहेत व त्यामंागें काहंीं प्रत्यक्ष डक्रयाभ्यास आहे असें डदसत नाहीं. आडण सवांत मौज कीं, या सवव 
डचडकत्सेमध्यें या देशातंीलच नानाप्रातंाचंें नानाभाषाचंें प्रगत–अप्रगत जें संगीत, त्याचा मात्र आढळ–उल्लखे 
होत नाहीं! 
 

परंपरागत संगीतगं्रथामंध्यें सवांगीण डचडकत्सा अशी फारशी आढळतच नाहीं! नाट्यशास्त्रम् व 
त्यावरील अडभनवगुप्ताची ‘अडभनवभारती’ नामक टीका हा एकच–त्यातंील दोष व अपूणवता डहशबेातं 
धरूनडह–अपवाद म्हणता ंयेईल. डक्रस्तशक १००० नंतरचे डकत्येक संस्कृत गं्रथ उपलब्ध आहेत, त्यामंध्यें 
डचडकत्सेच्या नावंाखालीं भाकि भारुि, अडसद्ध ककवा अग्राह् डवधानें, व अंधश्रद्धा याचंाच भरणा आढळतो, 
व एकूण मजकूरडह संख्यादृडष्टनें त्रोटकच आहे. येवढें मात्र मानावें लागतें कीं त्या काळीं व आधींडह 
गं्रथलेखनाचे कष्ट फार थोिे लोक घेत, आडण जे घेत तेडह ताबितोब प्रडसडद्ध डमळावी म्हणून नव्हे तर 
डलडहणें अवश्य म्हणून. अथात् त्या गं्रथाचंें कालक्रमानुसार परीक्षण–मनन करणें प्राप्त होतें. 
 

मात्र प्राचीन डशक्षणपरंपरा अमुक असे याचें स्मरण करून त्या दृडष्टनें अभ्यासास सुरुवात केली कीं 
एकदम प्रकाश डदसू ंलागतो. उच्चारडशक्षा, व्याकरण व शब्दाथव हे डवषय अगदीं मूलभतू असत; त्याडंशवाय 
पुढें डशक्षण नाहीं, त्यातंच काहंीं तकव डवचारपद्धडत येऊन जाई. गं्रथ हे वाडचले जात नसत, तर ‘म्हटले’ 
जात, मुखपाठावर डभस्त असे. त्यामुळें  अभ्यासाचा डवस्तार फार जरी झाला नाहीं तरी जो होईल त्याला 
पके्कपणा असे. पडरणामीं, एका डवषयातंील डसद्धातंाचा धागा दुसऱ्या डवषयातं आणणें हें सोंपें असे. ‘वाद’, 
चचा, पूवोिरपक्ष हीं प्रचारातं असत व त्यामध्यें डवद्याथी जरी भाग घेत नसला तरी तेथें हजर राहंू शके. 
वादपद्धडत ही ठरलेली होती व म्हणून शास्त्रीय तकव पद्धडतमधील डवचाराचीं पर्थयें डवद्यार्थयाच्या अंगवळणीं 
पित. मूळ गं्रथ केवळ सूत्रात्मक म्हणून छोटे, पाठ होण्यासारखे असत. त्याचंें स्पष्टीकरण भाष्यें-डववृती-
टीका या गं्रथानंीं केलेलें  असे व अशा गं्रथामंध्यें मतपयाय–मतभेदडह आढळत; कोणी अनेक भाष्याचंा 
अभ्यास करी तर कोणी एकच प्रमाण मानून त्याच्यामागें जाई. यातं पडहल्या प्रकाराला अडधक मान, हें 
उघिच आहे. नवी टीका करंू नये असें मुळींच नव्हतें, परंतु वादसंस्थेमुळें  डवशषे अभ्यासानें आत्मडवश्वास 
आलेला असलेलाच मनुष्य त्या भरीला पिे; काहंींतरी नवें हवें अथवा डनदान मािंणी तरी नवी हवी, तरच 
टीका करावी, अशी रीडत असे. डवद्यार्थयाला प्रत्यक्ष डशक्षण देणारे गं्रथ ते डक्रयात्मक. प्राडतशाख्यें–शीक्षा 
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इत्याडद. छंद हा एक आवश्यक डवषय असे व त्यामध्यें उच्चारडशक्षा, भाषापंरत्वें उच्चारभेद आडण 
कडवतारचनेचे डनयम (छंदडनयम) ज्यावंर आधाडरत असणार त्या लयतालाचाडह अभ्यास होऊन जाई. 
त्यामध्यें डनदान काहंीं आंकिेमोिीचा तरी अभ्यास येऊन जाई, आडण छंद म्हणा कीं लयताल म्हणा, 
ज्याला हा डवषय अडधक अभ्यासावयाचा असेल त्याला त्यातंील प्रस्तारगडणत म्हणजे नाना अक्षरोच्चाराचें 
वगेवगेळे प्रकार सागंण्याचें गडणतडह डशकावें लागे. (हें सवव तोंिीं, हें लक्षातं घेण्यासारखें आहे). 
 

संगीताचा जो डवद्याथी, तो केवळ पोपट नसे तर वरील सवव डवषयाचंा काहंीं थोिका तरी संस्कार 
घेऊन आलेला मनुष्य असे. तो संगीतशास्त्र जर डशकंू इच्छीत असेल तर या डवषयाचंा त्याला अभ्यासच 
करावा लागे, आडण त्याचे जे आचायव व गं्रथकार त्याचंें या डवषयावंर कमीअडधक प्रमाणातं प्रभतु्व असावेंच 
लागत असणार. 
 

तात्पयव, संगीताचे संस्कृत गं्रथ या पायावर उभाडरलेले आहेत हें कधींडह डवसरून चालणार नाहीं! 
आडण आपली संगीतपरंपरा त्यातंच शोडधली पाडहजे! आधुडनक पाडिमात्य (इंग्रजी) संगीतचचेचीं पुस्तकें , 
व डवशषेतः आधुडनक पाडिमात्य संगीतडक्रया, याचंा या परंपरेचा धागा जुळडवतानंा ंउपयोग होणार नाहीं! 
होईल तो आधुडनक पाडिमात्य शास्त्रीय भाषाडवचाराचा, आधुडनक शास्त्रीय मानसडवचाराचा, आडण त्याच्या 
बुिाशीं असलेल्या आधुडनक शास्त्रीय तकव डवचारपद्धडतचा म्हणजे डवज्ञानपद्धडतचा. कारण या के्षत्रातंले 
आधुडनक डवचार हे पूवींच्या पाडिमात्य भारुिाहून फार फार वगेळे आहेत. 
 

हे पाडिमात्य डवचार आज अंगीकाडरले पाडहजेत कारण ते अनुभवावर आडण प्रयोगावंर आधाडरलेले 
आहेत. आडण दुसरें असें कीं या बाबतींत आपल्याकिे अपूणवता, त्रुडट आडण भ्रम हे तीनडह दोष कोठें कोठें 
आहेत. उदाहरणाथव ‘आडरस्टॉट्लच्ें तकव शास्त्र’ म्हणून जें म्हणतात त्यातं काहंीं गुण काहंीं दोष आहेत, तर 
उलट आपल्या तकव शास्त्रातंडह इतर काहंीं गुण काहंीं दोष आहेत. या दोहोंतील ग्राह्ाग्राह् करावें, समन्वय 
करावा, तर तो डवज्ञानपद्धडतमध्यें झालेलाच आहे. आपला पाडणनीय उच्चारडशक्षाडवषय खरोखरच 
अतुलनीय आहे, परंतु तो एका मयांदेपयंतच जातो; पण गेल्या पन्नासएक वषांतील पाडिमात्य शास्त्रीय 
डवचार अडधक प्रगत आहे आडण त्याचा पडरणाम व्याकरणावरच नव्हे तर व्याकरणाच्या मूळ भडूमकेवर झाला 
आहे!! [तथाडप प्रस्तुत लेखकाचें मत असें कीं जेनरेडटव्ह् –स्र डटडफकेशनल् –रान्स् फॉमेशनल ् इत्याडद जीं ग्रामसव, तीं तशीच्या तशींच आडण 
एकट्या इंग्रजींतून उचलणें योग्य नव्हे. त्याचं्या उद्गात्यानंीं ज्या पद्धडतनें अभ्यास केला त्या पद्धडतनें आपल्या भाषेचा आडण नाना बोलींचा दीघव 

अभ्यास प्रथम केला पाडहजे आडण पाडणडनपरंपरेचेंडह अवधान राखलें  पाडहजे.] त्याच्या आधारें आपला छंदडवचारडह प्राकृत 
(देशी) भाषानंा ंअडधक आडण डवशषेत्वानें लाडवता ं येतो व त्यामुळें  लयतालाचा, गीतप्रकाराचंा, उलगिा 
अडधक स्पष्ट होऊ शकतो. आधुडनक प्रायोडगक मानसमीमासेंमुळें  आपणासं शब्दभारुि आडण प्रत्यक्ष घटना 
यातंील तारतम्य करता ंयेतें व संगीताच्या मनावर होणाऱ्या पडरणामाबंद्दलचे आपले डवचार मयाडदत झाले 
तरी स्पष्ट होतात. अथात् हें पाडिमात्य साहाय्य घ्यावयाचें तर केवळ इंग्रजींतील खरे शास्त्रगं्रथडह पुरे पित 
नाहींत, तर इतर पाडिमात्य भाषातंील गं्रथडह पहाव ेलागतात. गं्रथ म्हणजे त्यातंील डवचार व त्यावंरील 
आपला डक्रयायुक्त मननाभ्यास; छापील अक्षरें नव्हेत. 
 

डवज्ञानपद्धडतचें कवच घालून व हीं पाडिमात्य शस्त्रें आपल्या पारंपाडरक उच्चार–डशक्षा–तकव –
व्याकरण–गडणत–छंद इत्याडद शस्त्राचं्या भरीला घेऊन आपले गं्रथ पाहंू गेलें , तर डवचाराचंा एक मोठा शत्र ु
प्रथम आढळतो. तो म्हणजे अंधश्रद्धा. पूववजाबंद्दल आदर हें पौरस्त्य संस्कृडतचें एक गमक माडनतात खरें, 
पण डवचारके्षत्रातं आधंळा भाव उपयोगी नाहीं; आदर वगेळा व भोळाभाव वगेळा. पूवीं डलडहलें  आहे, तें 
संपूणवपणें शभंर टके्क खरेंच, असें मानूनच पुढेंपुढें डलखाण झालेलें  डदसतें, तें जुनें डलखाण चुकीचें असू ं
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शकेल, डनदान त्याबद्दल मतभेदास जागा असेल, अथचा चुकीचा पाठ असेल, ककवा अथव लाडवण्यातं चूक 
झाली असेल, याचा काहंींच डवचार न कडरता ंजें जुनें आढळलें  त्याची उगाच कें डवलवाणी पण जोरानें 
तरफदारी केलेली आढळते, आडण जेवढी तरफदारी अडधक तेवढा वैचाडरक गोंधळडह अडधक सापंितो. हें 
डनष्ठुरपणें कापून काडढलें  पाडहजे. दुसरा मोठा शत्र ू म्हणजे अडधदैव–अध्यात्म. आपली पारंपाडरक पद्धडत 
अशी कीं डवचार मुळातं कसाडह केलेला असो, त्यातूंन जो शवेटीं अकव  डनघेल तो डसद्धातंरूपानें आधीं 
सागंावयाचा; आडण मग खालींखालीं येत रोजच्या व्यवहाराकिे यावयाचें. आपल्या डवचाराचं्या अकाचा जो 
अकव , ‘प्रडतज्ञाचंी प्रडतज्ञा,’ तो वदेान्त–न्याय–साखं्य इत्याडद. त्यातं जगदुत्पडि, जगताचें मूळ कारण, त्या 
मूळकारणाशीं आपला संबधं, इत्याडद पाडंित्य येतें. त्यातंच एक पयाय म्हणजे ईश्वरकल्पना, डतचा 
पोटपयाय म्हणून सगुण ईश्वर, त्याचीं प्रतीकें , आराधना, इत्याडद कल्पना. याचा पडरणाम म्हणून योग, 
आयुवेद, नीडत इत्याडद रोजच्या उपयोगी व्यावहाडरक डवषयातंडह हीं मतें मोठ्या श्रदे्धनें पुन्हापंुन्हा ंघातलीं 
जातात. आडण संगीतगं्रथातंडह हें भारुि येतें. तें वगेळें  केलें  पाडहजे. तसें करणें अवघि नाहीं, परंतु या अशा 
कल्पनाचंा पडरपाक होऊन आपलें  नाट्य–अलंकार–काव्य–साडहत्य इत्याडदकाचंेंडह डवचारके्षत्र अडधदैव–
अध्यात्माच्या आहारीं गेलें  आहे तें सहजीं ध्यानातं येत नाहीं. डवज्ञानपद्धडतमुळें  आपला त्यापासून बचाव 
होतो, आडण अवधान रहातें कीं केवळ संगीतडक्रयाच जर तपासावयाची–वणावयाची असेल तर सौंदयव, 
कला, जीवात्मा, परतत्त्व, आनंद, भावना इत्याडद डवषयभाग परखिपणें बाजूस ठेवावयास पाडहजे. आडण 
एकदा ंडक्रया वर्मणली गेली, कीं या डवषयभागाकंिे जें पहावयाचें तें डचडकत्सक बुडद्धच्या साहाय्यानें, ‘गृहीत’ 
असें काहंीं न माडनता;ं तरच आपला डनभाव लागेल. 
 

आडण हें सवव करून पहावयाचें काय, तर आपलें  भारतीय संगीत. त्यातंील नृत्यडवचार सध्या ं
बाजूला ठेडवला, कारण प्रस्तुत लेखकाला त्यातं गम्य नाहीं. उरलें  तें गायनवादन. तें सवव भारतातं आहे. 
भारतातं सोळा मुख्य भाषा आहेत आडण प्रत्येकीच्या बोलीभाषा डकतीतरी आहेत. त्या सवांत गीत म्हणजे ‘जें 
गाइलें  जातें तें’ आहे, त्या प्रत्येक तालुक्यातं वादन आहे. संगीताचा मूलभतू असा डवचार तेव्हाचं होईल कीं 
जेव्हा ंया सवांचा समावशे त्या डवचारातं होईल. आद्य-छंदःसूत्रकार कपगल यानें प्राकृत छंदःसूत्रें केलीं, 
उपलब्ध आद्य नाट्यगं्रथ नाट्यशास्त्रम् यातं देशीभाषातंील धु्रवागीतें व त्याचें डनयम आहेत, बृहद्देशी या 
मतंगकृत गं्रथातंतर ‘देशी’ हा शब्दच वापडरला आहे. दाडक्षणात्य द्राडवि संगीत वगेळें  मानावयाचें तर 
गुजराती–पंजाबी–बंगाली संगीतडह वगेळें  मानावयास हवें व एका दृडष्टनें तसें आहेच! संगीत म्हणजे केवळ 
गायन, त्यातं केवळ बैठकीचें गाणें, त्यातं केवळ रागदारी, त्यातं केवळ ख्याल, ही दृडष्ट अशास्त्रीय, 
आकंुडचत आहे.; व डतच्यावर आधाडरलेलीं मतें ग्राह् माडनता ं येणार नाहींत. ‘उच्चदजाचें’ संगीत इत्याडद 
भेदडह कृडत्रम आहेत. शास्त्रीय डवचार असा इतकाच होऊं शकेल कीं, आपल्या संगीताची परंपरा काय, त्या 
परंपरेंतून डनमाण झालेले आपल्या संगीताचे मूलाधारभतू डसद्धान्तडनयम कोणते, ते आज डक्रयेंत कसे व 
डकती डदसतात, आडण हे डनयम काटेंकोरपणें पाळणारे व न पाळणारे असे संगीताचे प्रकार कोणते. 
 

ऐडतहाडसक दृडष्टला इडतहास–भगूोलडह सामान्य कस्ट्ल्पताहून वगेळा डदसतो, आडण स्पष्ट कळतें 
कीं ग्रीस–रोम–ईरान–अरबस्तान–आडफ्रकेचा उिर डकनारा यातंील प्राक्कालीन सगंीताचा संबंध भारतीय 
संगीतातं आढळला तर नवल नाहीं. त्या त्या देशातंील संगीताचे खुलासे तर हें स्पष्टच कडरतात. 
कुर् आन् शरीफसुद्धा ं म्हणावयाचें असतें, वाचावयाचें नसतें; त्यातंडह उच्चारशुडद्धचें महत्त्व अतोनात आहे, 
‘तरन्नुम्’ (लय) चुकला कीं पठण चुकलें ; म्हणावयाचें त्यालाडह स्वराचे ठराडवक चढउतार आहेत, आडण 
त्याच्याडह चार रीडत आहेत; इत्याडद. डक्रस्तीशक ७०० नंतरचा डक्रयाभाग लक्षातं घेतला; एकच वस्तु नाना 
देशातं वगेवगेळ्या नावंानंीं ओळखली जाते इतकें च नव्हे तर एकाच देशातं एकाच वळेीं अशीं दोनचार नावंें 
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असू ंशकतात, इत्याडद डवचार ध्यानातं घेतले कीं ‘मुसुलमानानंीं भ्रष्ट केलेलें  संगीत,’ ‘ख्याल मुसुलमानी,’ 
इत्याडद प्रचडलत कल्पनातरंगातं सत्य डकती असूं शकेल तेंडह उमगतें. 
 

ही लेखकाची भडूमका. ती डवचाराअतंीं व अनुभवानें तयार झालेली आहे. त्या भडूमकेवरून पहाता ं
प्रथमच आढळतें कीं आपला परंपरागत संगीतडवचार व आजचें संगीत याचंा धागा अखंि आहे. तो मध्यें 
कोठेंकोठें खंडित झाला असें माडनतात त्याचें मूळ कारण हेंच कीं संगीत हें गडतमान्, परंतु डवचार आडण 
वणवन हें स्ट्स्थरडक्रयेचें, असें झालें . म्हणून प्रथम साडंगतली पाडहजे संगीताची गडतडक्रया. म्हणजे लय व ताल. 
स्वर हा त्यातूंन वगेळा काडढता ं येत नाहीं! पण त्याचा उल्लखे जरूरीपुरता करून या पुस्तकातं पुढें 
गेल्याडशवाय इलाज नाहीं. परंतु लयताल. डवचाराच्याच जोिीनें न जमलें  तर लगोलग तरी स्वररागडवचार 
पाडहला पाडहजे. त्या दोहोंवर गीतप्रबधंडवचार आधाडरत आहे. असें केल्याडशवाय ‘संगीतशास्त्र’ होणारच 
नाहीं. 
 

अथात् प्रथम काळाचा डवचार करावा लागतो. डवज्ञानाडद गोष्टींचा दाखला देऊन केलें  जाणारें 
भारुि दूर सारल्यावर शेंवटीं शास्त्रीय डनष्कषव येवढाच डनघतो कीं, मनुष्याला घटना परंपरेमुळें, 
डक्रयापरंपरेमुळें, कालक्रमाची जाणीव होते, आडण मनुष्य एक ‘कालव्यूह’ रडचतो. परंतु मनुष्याचें अस्ट्स्तत्व 
नाहीं अशा डठकाणच्या वस्तंूमध्येंडह धमव–लक्षण–गुण–अवस्था याचंा पडरणामक्रम असतोच; म्हणजे 
कालक्रम हा मनुष्यावर अवलंबून आहेच असें नव्हे. ‘घटना होतात म्हणून काळ आहे’ याचेंच भाषातंर ‘काळ 
आहे, त्याला क्रम आहे, म्हणून घटना होतात. ‘दोन्ही वाक्यें सारखींच ‘सत्य’ आहेत.’ संगीतातंील घटना 
म्हणजे केवळ नृत्यातं शरीराचे हावभाव, व गायनवादनातं काहंीं आवाज. ते आवाज तुटक असतील अथवा 
अखंि असतील. नृत्याचा डवचार बाजूला ठेडवला तर संगीतातंील डक्रया म्हणजे हे आवाज, आडण त्या 
डक्रयेची परंपरा व डतची गडत म्हणजे या आवाजाचंी परंपरा व क्रमगडत. 
 

आवाज रंजक झाले तरच त्याचंें संगीत बनलें , ही मूळ गृहीत व्याख्या आहे. कानाचंें अवधान ओढलें  
जाणें, डतकिेच डचि लागणें, आडण अशा डचिामधून जो काहंीं बोध मनाला होईल त्या बोधामुळें  काहंीं फार 
कष्ट न कडरता ंखेळ खेळल्याचा ‘अनुकूलभाव’ मनास उत्पन्न होणें म्हणजे ‘सुख’ होणें; इतक्या कमींतकमी 
पण आवश्यक अटी जें पाळील तें रंजक, अशी त्यातंल्यात्यातं समाधानकारक कल्पनाव्याख्या आपणासं 
डमळाली. तेवढ्यासाठीं डचि, बुडद्धबोध, मन, अनुकूल, इत्याडद पडरभाषाडह आपणासं स्पष्ट करून घ्यावी 
लागली. आडण अमुक घिलें  अथवा घिलें  नाहीं तर त्याकारणानें तें घिडवणारी (ककवा न घिडवणारी) 
वस्तु ककवा घटना रंजक नव्हे असें पाहून, कमी रंजक–अडधक रंजक असा तरतमभाव कशामुळें  डनमाण 
होतो याचाडह अंदाज करावा लागला. 
 

थोिा वळे आवाज ऐडकले तर रंजकता असली तरी ती अल्पकाळचीच. रंजकता बराच वळे डटकावी 
तर आवाजडह तेवढा वळे हवा. दीघवकाळ चाललेली तुटक आवाजाचंी माडलका रंजक होत नाहीं असा 
अनुभव येतो. एकाच उंचीवरील अखंि आवाज रंजक होत नाहीं. अशा दीघव आवाजाचें उच्चनीचत्व केलें  तर 
तें रंजक होतें. पण आवाज स्ट्स्थर, डटकाऊ, अनुकरणनात्मक असावा लागतो म्हणजे तो ‘स्वरनाद’ असावा 
लागतो. उच्चनीचत्वानें स्वरनादाचें स्वरत्व बदलतें म्हणजे वगेवगेळे स्वरनाद होतात. तुटक माडलकें तल्या 
आवाजातंडह असा स्ट्स्थर, अनुरणनात्मक गुण असला तर ती माडलका रंजक होते— म्हणजेच रंजकतेसाठीं 
अखंि अथवा तुटक स्वर· माडलका असावी लागते. या दोन्ही प्रकाराचंें डमश्रण अडधक रंजक होतें. याचाच 
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अथव असा कीं स्वरवणवमाडलका रंजक होते. परंतु रंजकतेसाठीं वणवमाडलकें तील कालगडतला काहंीं 
प्रमाणबद्धता असावी लागते. 
 

‘प्रमाणबद्धता’ या कल्पनेचें थोिें स्पष्टीकरण येथें करणें अवश्य वाटतें. दोन डक्रयामंधील स्थानातंर, 
कालातंर, धमव–अवस्था–गुण–लक्षणामंधील अंतर म्हणजे फरक, हे कमी–अडधक असे जाणवतात, व ते 
कसे म्हणजे कोणत्या प्रडक्रयेनें जाणले जातात याचें भौडतक गमक उपलब्ध आहे. (मानडसक गमक मात्र 
अजून स्पष्ट नाहीं, ‘काय्बनेडटक्स्’ नावंाच्या नव्या शास्त्रानुसार मेंदूच्या बुडद्धव्यापाराच्या अभ्यासातूंन काहंीं 
इषारे डमळंू लागले आहेत एवढेंच!) कमी–अडधक हें ठरतानंा एक प्रमाणमान आधारभतू करावें लागतें. तें 
प्रमाणमान ठरडवल्यानंतर त्याची अमुक पट ककवा अमुक अंशभाग हेडह जाणवतात. त्या पटींची माडलका 
नाना प्रकारानंीं होऊं शकेल : 
 

(अ) १, १, १, १, १, … पट. 
(आ) १, २, ३, ४, ५, … पट. 
(इ) १, १¼, १ २५/२७, २ ३/७, … पट, 
(उ) १, १।, १॥, १॥।, २, … पट. 
(ए) १, ·॥· १, १॥, … पट. 

 
यापंकैीं (अ) हा ‘समप्रमाण’ प्रकार रंजक होतो खरा, परंतु दीघवकाळ त्याची रंजकता डटकत नाहीं, 

त्यामध्यें डचि लीन होण्याचा धमव येतो. (आ) आडण (इ) हे प्रकार बुडद्धला क्रीिाखाद्य देतात परंतु सहज–
सुखदायक असा खेळ त्यातूंन डनमाण होत नाहीं, व (म्हणून कीं काय) ते रंजक होत नाहींत. (उ) आडण 
(ए) यामंध्यें सततचें अडतशय समप्रमाण नाहीं तरीडह पनुरुस्ट्क्तचा धमव आहे, म्हणून खेळडह व्हावा आडण तो 
कंटाळवाणाडह होऊं नये असा हेतु त्यानें साधतो; हे व अशा तऱ्हेचे इतर प्रकार अडधक रंजक होतात. 
 

(ऐ) १, ·॥·, १, ·॥·, … 
(ओ) १, १॥, १॥, १, … 

 
हेडह रंजक होतील, कारण ते (उ) व (ए) याचं्या जाडतचे आहेत इतकें च नव्हे तर त्यामंधील 

रंजकता सहजगम्य होते. त्यामंध्यें बुडद्धचा भाग आणखी कमी आहे. आडण म्हणून ते बहुजनानंा ंसहज साध्य 
होतात व लोकडप्रय असतात. 
 

येथें डचि लीन होणें, बुडद्धला अडधक काम पिणें इत्याडद कल्पना आल्या व त्याचंेंडह स्पष्टीकरण 
आपण करण्याचा प्रयत्न केला. 
 

प्रमाणबद्धतेचा केवळ तकव डवचार यापलीकिे सागंता ंयेईल असें प्रस्तुत लेखकाला आज तरी वाटत 
नाहीं; डनराधार कल्पना ककवा केवळ शब्दपाडंित्य केल्याडशवाय अडधक खोलातं जाण्याला आज उपलब्ध 
अशीं तकव संगत डवश्वसनीय साधनें नाहींत अशी त्याची धारणा आहे. [पहा तालडववेक] 
 

अत्यंत सम, आडण अत्यंत डवषम म्हणून स्ट्क्लष्ट, अशीं या परंपरामंध्यें परस्परातंरें आहेत, आडण या 
दोन टोंकाचं्या प्रकारामंध्यें नाना तऱ्हाचं्या श्रेणी आहेत. अत्यंत डवषम, सूत्रहीन अशा परंपरेमध्यें जाडत अशी 
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डदसत नाहीं; आडण ती परंपरा रंजकडह नाहीं. म्हणून डतचा उपयोग संगीतामध्यें होत नाहीं आडण उल्लेखडह 
केला जात नाहीं. 
 

परंतु गद्य भाषणातं–संभाषणातं हा प्रकार येतो. त्या भाषणातंडह मुद्राभाव, हातवारे हे असतात 
आडण आपण संगीतातंील नृत्याचा डवचार जसा वजव केला तसा या हातवाऱ्याचंा, मुद्राभावाचंाडह करावयास 
हवा. उरले ते केवळ नानाध्वनी. त्यामंध्यें स्वरोच्चता–नीचता ही डक्रया अल्पस्वरूपातं असते, परंतु 
जागजागचे ककडचत्काल डवराम, आवाजाचें बल कमी अडधक होणें, त्यातंडह हळंूहळंू वाढणें वा कमी होणें 
अथवा एकदम स्फोट झाल्यासारखें, शस्ट्क्तपात झाल्यासारखें, वाढणें–कमी होणें, आवाजाचा नादधमव 
बदलणें, आवाज अखंिनादरूप म्हणजे अकाराडद स्वराक्षरयुक्त, ककवा ज्यानंा ं व्यंजनें म्हणतात त्या 
रूपाचा, असणें, या वणांचा उच्चार ऱ्हस्व ककवा दीघव असणें, हे प्रकार असतातच. त्याच भाषणातंील ‘डक्रया’. 
या डक्रयाचं्या परंपरेकिेच आपण लक्ष देतों, एकेका सुट्या सुट्या डक्रयेकिे नव्हे. 
 

स्वरोच्चता–नीचता यामंध्येंडह प्रमाणबद्धता असू ंशकते, परंतु ती गद्यातं भासत नाहीं; डतचा डवचार 
या पुस्तकातं करण्याला अवकाश नाहीं. परंतु भासेल अशी स्वरोच्चता–नीचता वाढत वाढत जाऊं लागली 
कीं गद्य हें हळंूहळंू संगीत होऊं लागतें. या दोन टोंकामध्यें नाना पायऱ्या येतात, पण संगीत अमुक पायरीवर 
सुरंू झालें  असा तकव शुद्ध डनयम ठरडवता ंयेणार नाहीं. एवढीच नोंद करून या पुस्तकातं पुढें गेलें  पाडहजे. 
 

वर जो उच्चाराचा उल्लेख झाला, ते मुखोच्चार. परंतु वाद्यावाटेंडह ही उच्चारडक्रयाच होत असते. त्या 
दोन्ही प्रकाराचंें साधारण नाव ‘वणव’. वणवजाडत हाडह एक प्रमाणबद्धतेचा प्रकार असूं शकतो. तोच तोच वणव 
पुन्हापंुन्हा ंआला कीं ही प्रमाणबद्धता डदसते. उदाहरणाथव अनुप्रास, प्रास, यमक, इत्याडद. 
 

यातं तोच वणव पुनःपनु्हा ं तसाच येणें याडशवाय दुसराडह एक प्रकार असू ं शकतो, तो 
समानधमवलक्षणाच्या वणांच्या पुनरुस्ट्क्तचा. ख, छ, ठ, थ, फ हे वणव एका धमवलक्षणाचे, त्यातं हकार डनडित 
आहे. मात्र असे डनयम केवळ आपल्या ‘बाराखिीवर’ बसडवता ंयेणार नाहींत. बाराखिीमध्यें ग, ज, ि, द, 
हे डतसऱ्या स्थानीं येतात, परंतु त्याचंीं धमवलक्षणें एक नव्हेत. छ आडण ‘जाि’ झ या दोहोंत हकार आहेच, 
परंतु द मध्यें नाहीं; अशी डकत्येक उदाहरणें देता ं येतील. याबाबतींत पाडणडन व कात्यायन याचं्या 
डसद्धातंाचंाच अडधक उपयोग होतो. उदाहरणाथव, ‘पाडणनीय डशके्ष’ मध्यें मूलवणव ६३ ककवा ६४ साडंगतले 
आहेत. (डत्रषडष्टितुःषडष्टवा वणाः… प्राकृते संस्कृते चाडप…) त्याचंें शारीरस्थानानुंसार कण्ठ, तालु, मूधा, 
दन्त, ओष्ठ, नाडसका दोन प्रकारें, (ञमङणनानाचं नाडसका, नाडसकानुस्वारस्य), कण्ठतालु, कण्ठौष्ठ, 
दन्तौष्ठ, व डजह्वामूल यातं वगीकरण केलें  आहे. अकाराडद स्वराचंें वगीकरण ऱ्हस्व–दीघव–संयुक्त आडण 
अनुनाडसक–अननुनाडसक अशा दोन प्रकारानंीं केलेलें  आहे. व्यंजने क, च, ट, त, प, अंतस्थ व ऊष्म अशीं 
वगीकृत करूनडह पुन्हा ंत्यातं स्पशव, यवगव, शवगव, महाप्राणोच्चार असे, अल्पप्राण आडण महाप्राण असे आडण 
मृदु–कठोर असे डवभाग केले आहेत. व : (अनुस्वार व डवसगव) हे स्वर अथवा व्यंजन असे दोन्ही मानले 
आहेत. या सवांचे आपापसातं संडध होतात त्यामुळें  होणारे उच्चारभेदडह वर्मणलेले आहेत. हें खूपच आहे. 
 

परंतु तें पुरेसें नाहीं. जोिस्वर (उम्लाऊट्), प चे नाना उच्चार, ब चा नेहमींचा उच्चार व कधीं प, व 
सारखा होणारा उच्चार, अशा प्रकाराचंाडह डवचार केला पाडहजे. एकच वणव कधीं स्फोटयुक्त बलानें 
(आपात) येतो तर कधीं हळंूच वाढत्या बलानें येतो आडण तसाच क्षणैकातं नाहींसा होतो अथवा मंद होत 
जातो, बलातंडह कमी अडधक फेरफार होऊन हंुकार, आंदोलन, स्फुरण, गद्गदता वगैरे प्रकार उत्पन्न 
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होतात; एक ‘ह’ कार जरी घेतला तरी तो कमी–अडधक प्रमाणानें घोषयुक्त कडरता ं येतो; —इत्याडद 
असंख्य ध्वडनभेद होतात. त्याचंा अजून पुरता डवचार झालेला नाहीं. 
 

परंतु पाडिमात्य ध्वडनडवचारडह शास्त्रीय असा अलीकिचाच आहे. तोडह ‘साउंड्  स्पेक्रोग्राफ्,’ 
‘कसथसाय्झर्’ इत्याडद भौडतक यंत्रामुंळें सुकर झालेला आहे म्हणून, आडण तदे्दशीय लोक जगभर कोठें 
कोठें जाऊन नाना देशातंील नाना भाषा–उपभाषाचंा प्रत्यक्ष अभ्यास करंू लागले तेव्हा.ं हें शास्त्र अजून 
अपूणव आहे. मतभेदडह आहेत. तरीडह त्याचा डवस्तार आताचं अफाट झालेला आहे. म्हणून या पुस्तकातं 
फार खोलातं डशरता ंयेत नाहीं. ध्वडन-उच्चाराचं्या शास्त्राबद्दलचीं काहंीं पुस्तकें  शवेटीं संदभवगं्रथाचं्या यादींत 
डदलीं आहेत. 
 

तेव्हा ं तूतव आघात–अनाघात, मृदु–कठोर, घोष–अघोष, ऱ्हस्व-दीघव, उच्च-नीच, एवढ्याच 
पडरभाषेवर डनवाह करणें प्राप्त आहे. 
 

तात्पयव काय, कीं रंजकपणा ज्या डक्रयापरंपरावंर अवलंबनू असतो त्यातं त्या परंपराचंी कमीअडधक 
समडवषम प्रमाणबद्धता प्रथम पहावी लागते, आडण या पहाणीमध्यें उच्चारवणवभेद, बलभेद, ऱ्हस्व-दीघवत्वाचा 
भेद, आडण नादाची उंची कमी–अडधक हा भेद, एवढे सवव पहाव ेलागतात. (मध्यें ककडचत् डवराम हा 
शून्यबल–शून्योच्चार असा वणवच होतो). या परंपरेमध्यें अडतशय समप्रमाण अथवा काहंीं समडवषम असें 
प्रमाण जेवढें अडधक पुनरुक्त, तेवढी ती वणवपरंपरा रंजक म्हणजे संगीतस्वरूप होते. एरव्हीं तें गद्य. 
 

एका टोंकाला केवळ गद्य आडण दुसऱ्या टोंकाला केवळ संगीत अशी श्रेणी माडनली तर त्यातं 
‘लयबद्ध’ गद्य, नाटकी भाषण, कटाव–सवाईसारखें गद्यगान इत्याडद नाना प्रकार पडहल्या टोंकाला 
आढळतील, आडण दुसऱ्या टोंकाला ज्यातं डचिलय होतो असे प्रकार असतील; मध्यंतरातं संगीताचे नाना 
प्रकार बसतील. हें सवव त्यात्या डक्रयापरंपराचं्या प्रमाणबद्धतेच्या कमीअडधक भेदावंर प्रामुख्यानें ठरेल. 
 

संगीताचा स्ट्स्थर दृडष्टनें डवचार तर चुकीचाच. पण गडतमानतेच्या दृडष्टनेंडह–व दृडष्टनेंच– जो डवचार 
करावयाचा, तो केवळ सा रे ग म वगैरे नावंें डदलेल्या उच्चनीचत्वभेदानुंसार नाहीं आडण केवळ धा धीं धीं ना 
अशा तुटक घोषयुक्त, कठोरमृदु, कमीअडधक बलाच्या उच्चारवणांनुसारडह नाहीं; तर, वर साडंगतलेले सवव 
घटक या ज्या त्या संगीतातंील डक्रया, त्याचं्या परंपरेऽनुसार, त्या परंपरेच्या प्रमाणबद्धतेच्या प्रकारानुसार 
म्हणजे जात्यनुसार. आडण मुळातं पहाता ं या जातींच्या कालगडतच्या आधारें, त्या डक्रयाक्रमाचं्या 
कालगडतमानानुसार. 
 

तेव्हा ंओघानेंच आलें  कीं ‘संगीताची गडत’ ही टाळी ककवा चुटक्या वाजवनू जाणण्याचा आजचा 
प्रघात, हा शास्त्रदृष्ट्या ंव तकव दृष्ट्याडंह आधारभतू ककवा संगीतातंगवत असा नव्हेच. ते केवळ एक मापनाचें 
साधन आहे, आडण शास्त्र-तकव दृष्ट्या ंसंगीतातंगवत मापन हें संगीतातंील उपयुवक्त नाना डक्रयानंींच होतें व 
तसें तें जाणणें म्हणजेच संगीताची ‘गडत’ जाणणें. टाळीनें मापणें हें खड्यानंीं डहशबे करण्यासारखें आहे! 
टाळी ही उडद्दष्ट नव्हे ककबहुना अपडरहायवडह नव्हे; ती केवळ आधाराची काठी आहे. 
 

टाळीच्या भरीला, ककवा टाळीऐवजीं, नाना डनःशब्द हस्तडक्रया केल्या जातात त्यानंाडंह हेंच डवधान 
लागू ंआहे. इतकें च नव्हे तर टाळी–चुटकी याचंा आवाज तरी होतो म्हणून त्या वादनाच्या एका क्षुद्र 
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साधनातं गडणता ं येतील. परंतु डनःशब्द हस्तडक्रया ही ‘केवळ नृत्य’ याच सदरातं घाडलता ं येईल, आडण 
नृत्यडवचार या पुस्तकातं नाहीं. नाददृडष्टनें संगीताची डचडकत्सा म्हणजे गायनवादनाची डचडकत्सा, आडण 
डतच्यामध्यें टाळी–चुटकी हें एक गौण, क्षुद्र नादसाधन व एक सुलभ मापनसाधन एवढेंच. 
 

टाळी वज्यव असें नव्हे तरी टाळीचें महत्त्व अगदीं गौण असें कटाक्षाने बजाडवण्यातं लेखकाचें काहंीं 
व्यावहाडरक धोरणडह आहे. टाळीला अवास्तव महत्त्व आलें , त्यामुळें  ‘धा’ सारख्या प्रबल घोषानंा ंप्रामुख्य 
डमळालें , आडण पडरणामीं उच्चाराचंी, वाद्यातंील वणांची, शुद्धता गेली, गीतपाठाचें उच्चार भ्रष्ट झाले; इतकें च 
नव्हे तर ज्याला सुरेलपणा म्हणतात त्यावरचा कटाक्षडह कमी झाला. रंजकता कमी झाली आडण कसबी 
कसरत वाढली. अशा प्रकारें गायनवादन करणाराचंा व त्यानंा ंमाडनणाऱ्या श्रोत्याचंा आपापसातं बिेजाव 
वाढला व ते गायकवादक, ते श्रोते, आडण त्याचंा वताव हा एकूण सामाडजक संगीतप्रवाहातूंन अलग पिला. 
हें संगीताच्या, समाजाच्या दृडष्टनें हाडनकारक आहे असें लेखकाला प्रामाडणकपणें व मनापासून वाटतें. 
‘शुद्धमुद्रा, शुद्धवाणी’ जोंपयंत पुन्हा ंसुप्रडतडष्ठत होत नाहीं तोंपयंत ही हाडन दूर होणार नाहीं, आडण ती दूर 
करण्याचें पडहलें  पाऊल म्हणजे गैरवाजवी कठोर घोषाघातानंा,ं बेजरूर ‘धा’ डपटण्याला, टाळी 
बिडवण्याला, संगीतदृष्ट्या ंककमत शून्य हें दाखवनू देणें. 
 

डक्रयापरंपरेची कालगडत व डतच्यातंील प्रमाणबद्धता ही अभ्यासावयाची आहे, आडण त्यामंध्यें ज्या 
‘जाती’ उत्पन्न होतात म्हणून म्हटलें  त्या कशा आडण कशामुळें, हें पहावयाचें आहे. नादशून्यतेंतून उपरोक्त 
नाना डक्रयापंैकीं एकादी जन्मास येते. काहंींकाळ डटकते, आडण मग पुन्हा ंनादशून्यतेंत डवलीन होते, डतचा 
उपशम म्हणजे ‘लय’ होतो. त्याच क्षणीं दुसरी एकादी नादडक्रया जन्माला येते. म्हणजे जणू ंकाय पडहली 
नादडक्रया दुसरीमध्यें पडरणत होते. अशी ही ‘लय’परंपरा चालते. डतला काळ लागतो, काळाडशवाय लय 
नाहीं! डक्रयेचा काळ व डतच्या उपशमाचा काल अथवा कालक्षण डमळून जो एकेक कालखंि झाला, तें 
लयाचें लयगडतचें मान; आडण लक्षणेनें या मानालाडह ‘लय’ च म्हणतात. नुकतींच वर (अ) (आ) इत्याडद 
जीं उदाहरणें डदलीं, त्यातंील १, ·॥·, १ ॥ इत्याडदक आंकिे हे लयगडतचे, लयमानाचे म्हणजे लयाचे 
प्रतीकच होत. अथात् संगीताच्या ‘गडतमानते’ चा डवचार म्हणजेच लयडवचार; आडण त्यासाठीं वणोच्चार, 
त्याचंें स्वरत्व–उच्चनीचत्व, घोषाघोष कठोरमृदुत्व, ऱ्हस्वदीघवत्व इत्याडद डक्रयाचंा अभ्यास साकल्यानें 
करणें अवश्य होतें. (या पुस्तकातं स्थलाभावीं व सोईसाठीं स्वरत्वडवचार केलेला नाहीं). 
 

या लयडवचारातं ‘एक’ हें कालमान प्रथम ठरडवलें  पाडहजे. त्याचें नावं एक ‘मात्रा’ असें आहे. 
गं्रथोस्ट्क्तवरून आपण असा डहशबे केला कीं एका माते्रचें कालमान घड्याळाच्या भाषेंत ४/९ सेकंद म्हणजे 
सुमारें अधा सेकंद होतें. हा डहशबे आपण भास्कराचायांच्या एका कोष्टकावरून केला. आपणासं असेंडह 
डदसलें  कीं त्याच आचायांच्या एका उप-कोष्टकानुसार हा काल ⅕ सेकंद होतो, तर वराहडमडहराच्या 
कोष्टकानुसार १⅔ सेकंद, सुमारें १॥ सेकंद होतो. आयवभट्टाच्या कोष्टकानुसार गडणत केल्यास तो ⅕ 
सेकंदच होतो : 
 

वषं द्वादशमासाकस्त्रशडद्दवसो भवते्स मासस्तु । 
षडष्टनाड्यो डदवसः षडष्टस्तु डवनाडिका नािी ॥ १ ॥ 

 
गुववक्षराडण पडष्टर्मवनाडिकाऽक्षी षिेव वा प्राणाः । 
एव ंकालडवभागः के्षत्रडवभागस्तथा भगणात् ॥ २ ॥ 
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—आयवभटीय, ‘कालडक्रया’ भाग. 
 

(१ डदवस = २४ तास = ६० नािी, ∴ १ नािी = २४ डमडनटें. १ नािी = ६० डवनाडिका, ∴ १ 
डवनाडिका = २४ सेकंद = ६ श्वास, ∴ १ श्वास = ४ सेकंद. ६ श्वास = ६० गुववक्षरें, ∴ १ गुववक्षर = ⅒ श्वास 
= ४/१० सेकंद. = ⅖ सेकंद. आता ं२ लघ्वक्षर = १ गुववक्षर धरून १ लघ्वक्षर = ⅕ सेकंद. आडण १ मात्रा 
= १ लघ्वाक्षर धरून १ मात्रा = ⅕ सेकंद). तेव्हा ंमात्रा ही ⅕ सेकंदाहून लहान नाहीं व १⅔ सेकंदाहून 
मोठी नाहीं एवढेंच सागंता ं येतें. एक डनणवय असा होत नाहीं. तथाडप आजच्या प्रघाताच्या परंपरेमध्यें ४/९ 
सेकंद हें माप ग्राह् असें प्रस्तुत लेखकाला वाटतें. 
 

अथवा, नािीच्या ठोक्याचं्या गडतवर आधाडरत असेंडह मात्रामान साडंगतलें  आहे, त्यावरून जलद–
संथ नािी डहशबेातं घेऊन गडणत केल्यावर आपणासं माते्रच्या कमाल व डकमान मयादा ९/१६ व १/१८ 
सेकंद अशा सापंिल्या; व वरील ⅕ आडण ४/९ सेकंद हें त्यातं बसतें, १⅔ सेकंद (वराहडमडहर) हें बसत 
नाहीं, हेंडह डदसलें . घड्याळाच्या काटं्यानुसार अथवा मेरोनोम्च्या ठोक्यानुसार मात्रा = १ अथवा ·॥· 
सेकंद असें व्यस्ट्क्तडनरपेक्ष ‘मानक’ घालावें व त्यानुसार वताव व्हावा या सुचनेचा खटाटोप डनरथवक हेंडह 
आपण पाडहलें . 
 

या ‘एक मात्रा’ नामक काळातं एक उच्चारसुकर ऱ्हस्व अक्षर उच्चाडरता ं येतें व उच्चारावें, मग त्या 
काळाचें नावं ‘लघु’; दीघाक्षराचा प्रमाणकाळ तो ‘गुरु,’ दोन लघंूएवढा. डनम्मा लघुकाल तो ‘दु्रत,’ त्याचा 
डनम्मा तो ‘डवराम,’ वगैरे अंशभाग आहेत, आडण तीन लघंूएवढा काल तो ‘प्लृत’ व चार लघंूएवढा काळ तो 
‘काकपाद ककवा क्रौंचपाद.’ याचं्या परस्पर जुळणीचे दु्रतडवराम, लघुदु्रत इत्याडदडह काळ होतात व एकूण 
१/६४ मात्राकालापासून ते १६ मात्राचं्या काळापयंत असे वगेवगेळे कालभाग आपणासं गं्रथोक्त डमळतात. 
भाग म्हणजे अंग. हे लयाचे भाग म्हणून हीं ‘लयागंें.’ 
 

या लयागंाचंा वताव व्यवस्ट्स्थत डनबद्ध व्हावा म्हणून त्यावर ताबा हवा, तो कालबंधनाचा ताबा 
हस्तडक्रयेवर आधाडरत आहे. अशा वगेवगेळ्या हस्तडक्रया त्या ‘कला.’ त्यापंकैीं टाळी, चुटकी या 
कालामंधून नाद म्हणजे ‘शब्द’ डनघतो म्हणून त्या सशब्द डक्रया. त्यानंा ंडक्रया असेंच म्हटलें  आहे. डनःशब्द 
हस्तडक्रया त्या फक्त कला. या कलाडक्रया कोणकोणत्या आडण त्याचंा वताव कसा, एका कलें तून दुसऱ्या 
कलेंत सहज व कालक्षण न दविता ंकसें जावें, हें आपण पाडहलें ; आडण आज हें कोणी मानीत नाहीं, 
टाळीवरच काम भागडवलें  जातें, आडण केवळ टाळीनें डनयडमत कालमान तंतोतंत साभंाळणें कडठण म्हणून 
तें इष्ट नव्हे, हेंडह माडनलें . बोटें मोिणें–बोटें घालून मोजणें–बोटाचं्या पेऱ्यावर डनदेश ठेडवणें या आजच्या 
डनःशब्द कलाचंीडह दखल घेतली. ‘टाळी’ म्हणजे खरोखर एका संपूणव टाळीचा काल, म्हणजे एका 
टाळीचा आवाज डनघत्या क्षणापासून पुढील टाळीसाठीं हात जुळले पण आवाज डनघाला नाहीं या 
अवस्थाक्षणापयंतचा सवव काळ, हेंडह स्पष्ट केलें . 
 

टाळीचे गं्रथोक्त प्रकार तीन : समोरची उभी टाळी–सडन्नपात, िावखोरी टाळी–ताल, आडण 
उजवा हात िाव्यावर मारण्यानें होणारी ‘आजची’ टाळी–शम्या. आज फक्त ‘शम्या’च उरली आहे व 
डतलाच ‘ताल’ म्हणतात, त्या डक्रयेला ‘ताल देणें’ म्हणतात. 
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टाळीचें गौणत्व एकदा ंगृहीत केलें , थोटा मनुष्यडह कालप्रमाणबद्ध गायन करंू शकतो याची नोंद 
घेतली, तर टाळीचा संगीतातंील अथवभाव कशानें व्यक्त होतो तें पाडहलेंच पाडहजे. ध्वडनडवचार खोलवर 
नेता ंआला नाहीं तरी उपलब्ध प्रचडलत पडरभाषेंत घोषयुक्त उच्चार, कठोर वणव, वणाघात, बलयुक्त 
आघात, हे टाळीच्या क्षडणक नादाचें ‘जबाब’ होतात. पण ते क्षडणक टाळीचे. कारण हे वणवडह क्षणकालच 
डटकतात! (क्, ख् इत्याडद अकार–उकाररडहत व्यंजनें क्षडणकच होतात हें त्याचंें एक लक्षण आहे). 
टाळीकालाचें गायनवादनातंील रूप म्हणजे अशा दोन वणांतील काळ. हें डवशषेेंकरून लक्षातं घेतलें  
पाडहजे. ‘उद् धृतनगनगडभदनुजदनुजकुलाडमत्रडमत्रशडशदृष्टे’ यातं धृ, डभ, हीं अक्षरें टाळीच्या आवाजाचीं 
प्रतीकें  होतील, परंतु टाळीकालाचें प्रतीक म्हणजे ‘धृतनगनग’ एवढा, ‘डभ’चा उच्चार सुरंू होईपयंत पण डभ 
हा उच्चार न कडरता.ं  यातं ज, दी, रे हीं टाळीच्या ध्वनींचीं प्रतीकें , त्याचं्याखालीं फुल्या केल्या 
आहेत. आडण एक फुली डहशबेातं घेऊन डतच्यापासून पढुची फुली येईतों परंतु ती डहशबेातं न घेता ंहोणारा 
जो कालखंि, तो टाळीकाल. 
 

टाळी इत्याडद हस्तडक्रयाकलाचंा उपयोग केवळ साधन म्हणून करावयाचा आडण त्याचंी ‘प्रतीकें ’ 
म्हणून जीं आता ंसाडंगतलीं त्याचंा काल तोच संगीतकारक म्हणून त्यावंरच लक्ष द्यावयाचें हें आवजूवन 
साडंगतलें  पाडहजे. असें केल्यानेंच आपला लयडवचार तकव शुद्ध व पक्वा होतो, परंपरेशीं जुळतो, बुझुगांची 
डशकवण त्यामुळें  उलगिते, आडण तबला–पखवाज आडद तालवाद्याचंा वताव त्यामुळेंच समजतो, अन्यथा 
नाहीं, हा प्रस्तुत लेखकाचा अनुभव आहे. उिम गडणले गेलेले पखवाडजये–तबलजी याचंाडह ‘हात नरम’ 
असेंच प्रडसद्ध असे व आहे, आडण नवडशक्या मात्र हात उंचावनू थपिा मारतो, हें डदसतेंच. ‘धा’ इत्याडद 
आघाताचेंडह बलघोष कसे–डकती, याचा प्रत्यय यातं घ्यावा, आडण ‘जय जगदीश हरे ऽऽऽ’ या प्राथवनेंत 
‘ज्जय, द्दीश, हरे’ असे उच्चाराघात शोभत नाहींत हें सागंणें नकोच. 
 

तेव्हा ंटाळीकाल व घोषाडद वणोच्चाराचंा काल हे यापुढें एकच समजाव.े 
 

गं्रथातं असें आहे कीं कोणत्याडह एका सशब्द अथवा डनःशब्द हस्तकलाडक्रयेचा काल तो लघु. हल्लीं 
टाळी ही एकच प्रमाण असल्यामुळें टाळीचा काल तो लघु झाला आहे! या कालाचेडह अंशभाग व पटींचे 
कालखंि होतीलच. तीं अंगें लयागंेंच. परंतु ती ‘ताला’नुसारी, म्हणून ‘तालागंें’. तालागंेंडह डवराम–दु्रत–
लघु–गुरु–प्लृत इत्याडदक होतात. 
 

हें एक वगेळेंच कालडनयमन झालें . त्याची व स्वरागंानुंसार, माते्रवर आधाडरत अशा, 
कालडनयमनाशीं सागंि नानाप्रकारानंीं घालता ं येते. तेते प्रकार डनयडमत, गीतातं–वादनातं अथपासून 
इडतपयंत असे, लागू ंअसले तर त्या त्या ‘मागा’ नें गायनवादन चाललें  आहे असें म्हणता ं येईल. म्हणून 
असा प्रत्येक प्रकार तो मागव. एका तालागंलघुच्या बरोबर डकती स्वरागंलघु म्हणजे मात्रा 
(ऱ्हस्वाक्षरोच्चारकाल), यानुसार वगेवगेळे मागव ठरतात. धु्रवमागांत एका तालागंलघुला एक स्वरागंलघु 
डचत्रमागांत दोन, वृिातं (अथवा वार्मतकातं) चार, व दडक्षणमागांत आठ. षट्डचत्र व डचत्रतर असेडह मागव 
पुढें आले; षट्डचत्रातं एका तालागंलघुला बारा स्वरागंलघु व डचत्रतरातं तीन, आडण अधवषट्डचत्रातं सहा. 
इत्याडद. असे अनेक ‘मागव’ सागंता ंयेतील. 
 

‘धो धो धो धो’ हें पावसाचें वणवन धु्रवमागाचें. ‘फि फि फि फि’ हें डचत्राचें. ‘झनन झनन झनन’ हें 
डचत्रतराचें. ‘लटपट लटपट’ हें वृिाचें. इत्याडद, परंतु ‘मागव’ असा होण्यासाठीं, असे शब्द जे काय असतील 
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ते अथपासून इडतपयंत त्या त्या परस्पर प्रमाणडनयमनाचे असले पाडहजेत. उदाहरणाथव, ‘धो धो धो धो 
धबधबा’ यातं धु्रवमागव राडहला नाहीं, कारण ध, ब, ध, बा हा प्रत्येक उच्चार धो च्या समान धमाचा आडण 
समकालाचा नाहीं. म्हणून मागानुसारी वताव हा गीतातं आणणें कडठण. डशवाय तो १, १, १,ॱॱॱ, २, २, २, 
ॱॱॱ अशा ‘जाडत’चा असल्यामुळें  त्यामध्यें रंजकता कमी असणार, डचिलयाकिेच नेणारा तो वताव होईल. 
(अवधान राडहलें  तर अखेरीस डचिलय, न राडहलें  तर कंटाळा). रंजकतेकिे लक्ष देऊन वताव होतो तो 
देशी व त्याचें कालडनयमन अमुक तालागंलघु = अमुक स्वरागंलघु असें कायम रहात नाहीं. ‘धो धो धो धो 
धो धो पाऽऊऽसऽ पऽिेऽऽऽ’ हें गीत देशी. मागानुसारी नव्हे. ज्या गं्रथातं मागववणवन व मागवडनयम आहेत 
त्याच ‘नाट्यशास्त्रम्’ गं्रथातं देशी वतावडह आहेत. मागानुसारी व देशी वताव व हे एकाकाळीं व एकास्थळीं 
होते, एक नष्ट होऊन दुसरा आला असें नाहीं. आजडह मागानुसारी वताव क्वडचत् डदसतोच. 
 

देशीवतावाचें मूळ देशीभाषातं आढळतें. प्रमाणभाषा म्हणून ठरडवलेल्या (ऑक्स्फड्वचें इंग्रजी, 
काशीचें संस्कृत; इत्याडद) भाषेहून वगेळ्या त्या प्राकृत ककवा देशीभाषा. त्याचें वणोच्चार वगेवगेळे असतात. 
त्यानुंसारच त्याचंें गायनवादन बनत जातें. 
 

काहंींएक उच्चार प्रमाण म्हणनू ठरडवला जातो व त्यावर डलडप आधाडरली जाते. परंतु डलडपमधील 
डलडखत उच्चार आडण प्रत्यक्ष बोलण्यातं होणारा उच्चार यातं डकत्येकदा ंफरक होतो. तीं ‘स्तोकें .’ ‘पुरुषः’ चा 
उच्चार ‘पूरुखाहा,’ ‘शसं्यो’चा ‘शग्गस्यो’ हीं प्राचीन स्तोकाचंीं उदाहरणें; ‘स्तोकान्ची उधाऽरणऽ’ हें आजचें 
मराठी स्तोक. डकत्येकदा–ंआडण गीतातं हें अडधक आढळतें–डलडपमध्यें डलडखत नसलेले, असे ‘पदरचे’ 
उच्चारडह भरीला घातले जातात. तीं स्तोभें. ‘हुम्,’ ‘फट्,’ वौषट्’ हीं प्राचीन स्तोभाक्षराचंीं उदाहरणें, ‘अंऽ, 
‘बरऽ काऽ’ वगैरे गद्य संभाषणातंील व ‘अरे, अहो, अहोजी’ इत्याडद गीतातंलीं मराठी स्तोभें. लयमान 
साभंाडळण्यासाठीं स्तोभाचंा उपयोग होतो. याडशवाय आणखीडह एक भेदप्रकार आहे. त्यामध्यें मान्य 
भाषेंतील–देशी बोलीभोषंतीलडह–उच्चार तर प्रचडलत असतातच पण डशवाय त्याहून वगेळाडह उच्चार होतो 
व तोडह मान्य असाच असतो. ‘हो कीं नाहीं’ याचा आजच्या बोलीभाषेंतील उच्चार ‘हो डक नाही’ असा खरा, 
पण ‘हो डक नै,’ ‘होऽ की न्हाईऽ’ असेडह उच्चार आहेतच. ‘गणपडत’ चा डलडखताप्रमाणें उच्चार आहे व 
‘गण् पडत’ असाडह आहे; जे लोक ण चा उच्चार न कडरतात त्याचं्यातंडह ‘गनपडत’ व गन्पडत,’ कधीं ‘गंपडत’ 
डह, असे उच्चार आहेत. हे अपभं्रश ज्या डक्रयासाधनानंीं होतात त्याचंें नावं ‘लघूपाय’. लघूपाय हे 
प्रमाणभाषेंतडह असतात. पाडणडनचे संडधडनयम हे लघूपायावंरूनच केलेले असावते! ‘रामःराजमडणः’ चें 
‘रामोराजमडणः’ होतें तें संडधडनयमावरून खरें, पण तो मुळातं लघूपायच आहे. ऱ्हस्वाचें दीघव–दीघाचें ऱ्हस्व 
होणें, आघातक्षणाची ‘जागा’ बदलणें, इत्याडद डक्रया लघूपायानुंसारच होतात. आडण त्याचे गायनवादनातं 
फार उपयोग होतात. 
 

कोणत्याडह भाषेंतील एका काळातंले सवव लघूपाय डनयमबद्ध करणें दुष्कर. म्हणून उच्चारानुसारी 
लेखन करणें, अथवा डलप्यनुसार भाषण करणें, ही केवळ एक आदशववत् कल्पना आहे. म्हणूनच देशीछंदातं 
डलडखत छंद व त्याचा उच्चार यामंध्यें फरक आढळतो आडण देशी छंदाच्या डनयमनातं अिचणी भासतात. 
छंद हे म्हणण्यासाठीं आहेत हें ध्यानातं घेणाऱ्याला त्या अिचणींचा बाऊ वाटत नाहीं. अक्षरवृि आडण 
मात्रावृि यातंील भेद कृडत्रम आहे हें पटतें. 
 

संगीतडवचार व छंदडवचार हा मुळातं एकच आहे हें येथें प्रत्ययाला येतें, आडण पूवी व्याकरण ककवा 
संगीत डशकणाराला छंदाभ्यास अवश्य का ंअसे तें समजतें. 
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अत्यंत कालडनयमबद्ध लयवताव तो मागानुसारी म्हणून त्याचें वणवन सोंपें होतें एवढेंच; परंतु रंजक 
वताव हे देशीच. 
 

हें ‘मागवक्रमण’ डह जलद–मध्यगडत–सावकाश असें होऊं शकतें व त्या तीन लयप्रकारानंा ं दु्रत–
मध्य डवलंडबत (डवलंब) अशीं अनुक्रमें नावंें आहेत. प्रत्येकातं उपरोक्त मागव आहेतच! स्वरागं आडण तालागं 
हीं दोन्हीं जोिीनेंच छोटीं अथवा मोठीं होतात येवढेंच. या दु्रततेचें, दु्रडतचें, मान दुपटीचें साडंगतलें  आहे. 
मूळ मात्रा (स्वरागंलघु) व मागानुसार तो तो तालागंलघु होतो. तो आपण गडणतानुसार १ मात्रा = १ 
धु्रवमागाचा तालागंलघु = ४/९ सेकंद; सुमारें ·॥· सेकंद, असा गं्रथोक्त माडनला. हा मध्यलय. दु्रतलयातं 
हेंच प्रमाण ·।· सेकंद व डवलंबलयातं १ सेकंद असें होतें. — हल्लीं कोणी हे आंकिेडह मानीत नाहीं व दुपटीचें 
प्रमाणडह फारसें पाळलें  जात नाहीं. 
 

दु्रतानंतर मध्यलय इत्याडद लयगडतमध्यें फरकडह होऊं शकतात. ती यडत. समायडत हा 
समकालाचा. परंतु आधीं सावकाश, मध्यें मध्यम, अंतीं दु्रत, इत्याडदक अडधक चार प्रकाराचें भेद होतात, ते 
स्रोतोगता–गोपुच्छा–मुदंगा–डपपीडलका यडत या नावंानें ओळखले जातात. हे यडतप्रकार आजडह 
अस्ट्स्तत्वातं आहेत, फक्त त्याचंीं नावंें राडहलीं नाहींत व यडतची जाणीव नाहीं, एवढेंच. 
 

यडतमुळें लयाचें चालचलन कोणत्या गडतप्रकाराचें आहे हें कळतें. जेथें हें चालचलन बदलतें त्या 
क्षणीं, त्या लयागंाचे वळेीं, भेद जाणवतो. हा यडतभेद. त्यालाडह ‘यडत’च म्हणतात, फक्त या संदभांत यडत 
शब्द स्त्रीकलगी न राहता ंपुकल्लगी वापरला जातो. अथवा ‘यडत पिला’ अशीडह भाषा होते, यडत ज्या क्षणीं 
‘पितो’ त्या क्षणाला ‘यडतस्थान’ (यडतच्छेदस्थान) म्हणतात; कोणी यडतशब्दावरच डनवाह करतात. 
यडतक्षणीं इष्ट ककवा युक्त तो लयागंभेद–उच्चारभेद–अथवभेद झाला नाहीं तर ‘यडतभगं’ झाला म्हणतात, व 
तो दोष माडनला गेला आहे. 
 

चालचलनाची प्रमाणबद्धता नानाजातींची होऊं शकते असें जें सुरुवातीला दाखडवलें , त्याचा 
उलगिा आता ंहोईल. 
 

चारचार मात्राचंा एकेक लघु असें चालचलन असेल ती जाडत चतस्र. पाचंपाचं मात्राचं्या लघुची 
जाडत खंि. तीन तीनाचं्या लघुची जाडत डतस्र. सातसात मात्राचं्या लघुची जाडत डमश्र, आडण नऊनऊ 
मात्राचंी ती संकीणव. दोनदोन मात्राचं्या लघुची जाडत चतस्रातं सामावले पण डतला ‘द्व्यस्र उपजाडत’ असें 
नावं आहे, अडण सहासहा मात्राचंी ती ‘वृि उपजाडत’. असेच एकाकी (१–१), मानुष (८–८), पडक्षणी 
(१०–१०) हे उपजाडत–प्रकारडह साडंगतले आहेत. डमश्रजाडत ही मुळातं उपजाडत गणलेली असे. 
 

हें सवव ‘एक मात्रा’ प्रमाणाधारानें झालें . परंतु स्तोकस्तोभें, लघूपाय, मागव न अनुसरणारे देशी छंद 
इत्यादींमध्यें स्पष्ट होतें कीं केवळ एक-एक हें डहशबेी चालचलन एवढेंच नाहीं, तर दीि मात्रा, अधवमात्रा 
इत्याडद लयागंेंडह चालचलनातं येतात इतकें च नव्हे तर तीं रंजकडह असतात. अथात् त्याचं्याडह जाती 
होतातच, आडण हें सुरुवातीस (अ), (आ), (इ) इत्याडद–आंकिे डलहून साडंगतलेल्या–उदाहरणातं स्पष्ट 
केलेंच. मात्र या जाती गं्रथातं वर्मणलेल्या नाहींत. त्याचंें व तशा प्रकाराचंें वणवन–डनयमन हें महाकमव होईल 
याचें सूचन मात्र वरील ‘देशीछंदाचंें डलडपलेखन व त्याचंा प्रत्यक्ष वताव’ हा मुद्दा हाताळतानंा ंकेलें . 
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येथें अधवमात्रा दीि मात्रा वगैरे लयागंें जीं येतात ती गायनवादनातंील डक्रयामुंळें  हें उघि आहे. एक 
मात्रा, एका ऱ्हस्वाक्षराचा काळ, हें जरी प्रमाणकालमान धडरलें  तरी वणोच्चार, घोष अघोष, आघात–
अनाघात, नाना प्रकारचें ऱ्हस्वदीघवत्व, वणांतील कठोरत्व–मृदुत्व, आडण स्वराचंें उच्चनीचत्व, यामंध्यें 
पाव–अधा–पाऊण–सवा–दीि–तृतीयाशं इत्याडद मात्राभागाच्या कालाचं्या डक्रया होतात व होणारच, 
कारण ‘मागव’ हा पाडळला जात नाहीं. अशा प्रसंगीं मात्रा हें कालडनयमनप्रमाण एवढेंच रहातें. जणू ं
घिीघिीला यडतभेदच होत आहे. यावरून एक ‘िौल’ पैदा होतो. त्या िौलामध्यें कोणकोणत्या स्थानीं 
(म्हणजे कालातंरानंीं) ते ते वणवभेद झाले यावरून एक ‘तोलमोल ठरडवणारा’ कणवप्रत्यय येतो; त्याला 
‘वजन’ म्हणतात. आडण डवशषे जाणवणारे यडतभेद जेथें जेथें डदसतात तेथेंतेथें त्या त्या िौलाचे ‘खंि’ झाले 
असें म्हणतात. 
 

‘िौल,’ ‘वजन’ आडण ‘खंि’ ही कणवप्रत्ययावर आधाडरलेली देशी पडरभाषा आहे व डतचा स्थूल 
उलगिा वरीलप्रमाणें आहे. िौल आडण वजन हे वतावाच्या परंपरेला (क्रमाला) असतात; त्याच्या केवळ 
गडणतस्वरूपाला नव्हे. जाडत या गं्रथोक्त कल्पनेनें त्याचा फक्त गडणतभाग समजतो. गं्रथातं जरी दीि, 
अिीच अशा मात्राक्रमाचं्या जाती साडंगतलेल्या नसल्या तरी तशा त्या कस्ट्ल्पता ं येतील परंतु त्यानंीं केवळ 
कालभाग ठरेल, िौल आडण वजन हे ठरणार नाहींत. कारण स्वर, वणव व त्यातंील नाना भेद याचं्या 
वतावानेंच हा िौल व हें वजन डसद्ध होणार. सध्या ं एवढें स्थूलवणवनच आदरावें लागतें; अडधक 
‘मानसमीमासंा’ शास्त्रीय पद्धडतवर करण्याला आज साधनें–आधार–डसद्धातं उपलब्ध नाहींत. केवळ 
शब्दपाडंित्य आपणासं वज्यव आहे. 
 

परंतु मात्रा–लघु–यडत–जाडत या गडणतकल्पना िौल व वजन यामंध्यें अनुस्यूत आहेतच हें 
डवसरून चालणार नाहीं. वजनिौलानें जाडत कळेल, जाडतचीं यडत–लघु–मात्रा हीं अंगें कळतील. परंतु 
केवळ जाडतवरून िौल–वजन कळणार नाहींत, हें तात्पयव. । एक–दोन–तीन–चार । ही जाडत म्हणता ं
येईल. डतला ‘गडत’ आहे. परंतु । धा–धीं–धीं–धा ।, । डतट–कत–गडद–गन ।, । धागे–डदन–नगे–डदन ।, 
। धीं–धा–त्रक–डधन् । या, त्याच गडतच्या वतावानंा,ं िौल व वजन हीं सुद्धा ंआहेत. या सवव प्रकाराचंीं वजनें 
‘वगेवगेळीं’ आहेत. 
 

(१ । २ । ३ । ४) (१ । २ । ३ । ४) ही एक जाडत. 
 

(सी । ता । रा । ऽ म्) (सी । ता । रा । ऽ म्) ही जाडत तीच, पण डतला आता ंवजन आलें . 
 

(सी । ऽ ता । ऽ रा । ऽ म्)(सी । ऽ ता । ऽ रा । ऽ म्) ही जाडत तीच, परंतु िौल व वजन वगेळें. 
 

(सी । ता । ऽ । राम्)(सी । ता । ऽ । राम्). त्याच जाडतचें िौल व वजन हें आणखी वगेळें  झालें . 
 

पडहला प्रकार (१ । २ । ३ । ४)(१ । २ । ३ । ४) असा, मुळाप्रमाणेंच, डलडहता ंयेईल. तसेच दुसरा–
डतसरा हेडह प्रकार आहेत. परंतु त्याचंें वणवन अनुक्रमें 
 

(१ । ½ + ½ । ½ + ½ । ⅞ + ⅛) (१ । ½ + ½ । ½ + ½ । ⅞ + ⅛) व (१ । २ । ⅞ + ⅛) (१ । 
२ । ⅞ + ⅛) असें डलडहता ं येईल. येथें जाती वगेवगेळ्याच झाल्या असें कोणी म्हटलें  तरी त्याला आके्षप 
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घेता ं येणार नाहीं खरा, पण पडरभाषा तशी नाहीं. याचें कारण असें कीं वर कालभागाचे अंश डलहून (अंगें 
दाखवनू) जें सूडचत केलें , तें सवव वतावातं तसेंच शेंवटपयंत कायम राहील असें नाहीं. आडण वणोच्चार व 
स्वरनाद, आडण त्याचें भेद, याचं्या आवश्यक–अपडरहायव अशा वैडवध्यामुळे तसा फरक होतो. ‘सीताराम 
जय्जय्राम्’ याचे वरील तीन प्रकाराचें उच्चार करून पहाव.े 
 

म्हणून जाडतभेद हा फक्त मात्राधाडरत, िौल हा अंगावंर आधाडरत, आडण वजन हें अंगें व वणवभेद–
स्वरत्वभेद यावंर आधाडरत, असें होतें. 
 

यातंडह टाळी ही गौण झाली हें लक्षातं घ्यावें! उच्चारानंींच टाळीचें काम होतें, व व्हावें अशी योजना 
असते. आडण स्वरनाद हाडह उच्चारच आहे हें डवसरून चालणार नाहीं. 
 

‘सीताराम जय्जय्राम्’ यातं यडतभेद–यडतस्थान हीं स्पष्टच आहेत. त्यातं ‘खंि’ कशाला म्हणतात 
याचें उदाहरणडह येऊन गेलें . 
 

एकाच भाषेंत एकाच वळेीं नाना वगेवगेळे लघूपाय असतात; अथवभाव डवशषे प्रकारें व्यक्त 
करावयाचा असेल तर वणोच्चारभेद, बलभेदडह अनेक होतात. आडण त्यामुळें  एकाच वजनातं म्हणून िौलातं 
आडण म्हणून जाडतमध्येंडह काहंीं वगेळा उठाव डनमाण कडरता ंयेतो. 
 

‘ठरला जणु ंमत्सर राजा’ यातं साधे उच्चार केल्यास डवशषे भासेल असा घोष कोठें नाहीं. परंतु ठ 
वर भर देता ंयेईल ककवा ला वरडह. 

↓ ↓ 
‘ठरला जणु ंमत्सर राजा’, ‘ठरला जणु ंमत्सर राजा’. (उभ्या बाणडचह्नानें नादबल दाखडवलें). या 

दोहोंमध्यें वजन–िौल–जाडत हीं एकच. पण अथवभाव ककडचत् वगेळा होतो. या भेदाला ‘ग्रहभेद’ असें नावं 
आहे. 

↓ 
‘ठरला’ यातं वतावाला सुरुवात करताकं्षणींच बल आलें . हा समग्रह. 

↓ 
‘ठरला’ यातं वताव सुरंू झाल्यानंतर बल आलें . हा डवषमग्रह.  
डवषमग्रहातं पोटभेदडह आहेत. 

↓ 
‘ठरला जणु’ं यातं वताव सुरंू होऊन गेला, म्हणून तो अनागतग्रह अथवा अनुताल ककवा पडरपाडण. 
↓ 
‘हा!ं ठरला जणु’ं यातं वताव ‘ठरला’च्या ठनेंच सुरंू झाला असें माडनलें , तर वताव सुरंू 

होण्याआधींच नादबल दाखडवलें  गेलें ; वताव सुरंू व्हावयाचाच आहे. हा अतीत ग्रह; हा डवताल ककवा 
अवपाडण. 

↓ 
‘ठरला ऽ जणु’ं असेंडह कडरता ं येतें, तो प्रडतताल ककवा उपडरपाडण. हें स्वरत्वदशवनामध्यें अडधक 

स्पष्ट जाणवतें. 
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अशा ग्रहभेदामुळें  अथवभाव आडण रंजकता यातं वैडवध्य येतें. वरील उदाहरणातंडह ‘टाळी’ आणली 
नाहीं. व्याख्याकल्पना मात्र टाळीच्या आलंबनानें साडंगतल्या आहेत हें खरें, कारण तसें करणें सोपें असतें. 
 

खरें पाहता ं हा सववच डवषय गं्रथामंध्यें हस्तडक्रयेच्या अनुरोधानें साडंगतलेला आहे, कारण तसें 
वणवन–डववरण थोिक्यातं स्पष्ट व सोपें आहे. परंतु हस्तडक्रया जेव्हा ंसंगीताच्या गडतच्या कल्पनानंा ंखाऊन 
टाकते आहे, संगीताचा वतावच भ्रष्ट करीत आहे, असें डदसलें , तेव्हा ं डवषयाची नवी मािंणी करणें हें 
लेखकानें आपलें  कतवव्यच मानलें . ही नवी मािंणी गं्रथशास्त्रमान्य, परंपरागत बुझुगांना ंमान्य आहे. ‘सोय व 
सोपेपणा’ याचंी कास येथेंडह धरावी लागली : बहुतेक सवव उदाहरणें भाषेंतील शब्दाचंीं द्यावीं लागलीं. 
कारण तें तें डनयम–डववरण तबल्याचें ‘धाधींनक’, सतारीचें ‘ट्यावंट्यावं’, सारंगीचें ‘क्य ॅँ’, सनईचें ‘तूतूतू’ 
याला कसें लागू ंपितें हें दाखडवणें अवघि झालें . पण हा एकूण वणवडवषय, स्वरडवषय आहे हें समजलें  कीं 
त्या त्या वाद्यातंील स्वरानुंसार, वणांनुसार त्या त्या डनयमाचंा पिताळा घेता ंयेईल व अवश्य घ्वावा. 
 

ग्रह–खंि–अंगें असलेलें , वजन व िौल असलेलें  लयक्रमरूप म्हणजे जाडत. ती कशानें उत्पन्न 
होते ककवा केली जाते, याचाडह आपण डवचार केला. त्यातं आपणासं दोन तऱ्हा सापंिल्या. पडहला, बळानें 
उत्पन्न केलेली जाडत. ही केवळ गडणताच्या डहशबेानें ‘तयार केलेली’ असेल, अथवा आयत्या वळेच्या 
स्फूर्मतनें सहज ‘नवी’ म्हणजे वगेळी अशी बनलेली असेल, ककवा आपला काहंीं वगेळेपणा, चमत्कार, प्रकट 
करावा अशा काहंीं अहंकारानें केलेली असेल. अशा प्रकारातं रंजकता उत्पन्न होऊं शकेल परंतु होईलच 
असें सागंता ं येत नाहीं. दुसरा प्रकार म्हणजे त्या त्या गीताच्या, छंदाच्या, लयागंक्रमाच्या, 
स्वरनादक्रमाच्या, वणोच्चारक्रमाच्या अंगचीं जीं धमवलक्षणें त्यानुंसार जाडत–िौल–वजन हीं ओघानेंच प्रकट 
होतात. दु्रताडद लय, गोपुच्छा इत्याडद यडत, नाना लयागंाचं्या मािंणीचा क्रम, त्यामध्यें भासणारें प्रमाण, 
वणोच्चाराचं्या जाडतचा व डतच्यातंील ऱ्हस्वदीघव–घोषाघोष–बलदौबवल्य–आघातानाघात इत्याडदकाचंें 
परस्परप्रमाण व त्याचंा मािंणीक्रम,–म्हणजेच छंद,—स्वराचं्या उच्चनीचत्वाचा जागजागचा 
कमीअडधकपणा व त्यामंधील ऱ्हस्वदीघाडद अंगें आडण क्रम, आडण अथववाही गीत असल्यास तो तो 
शब्दाथवध्वन्यथव–भावाथव, हीं धमवलक्षणें जाडत–िौल–वजन–ग्रह ठरडवतात; असें आपण माडनलें . या 
तकानुसार असाडह डनष्कषव डनघतो कीं एकाच ध्वन्यथव–भावाथाचें प्रकटीकरण नानाप्रकारें होऊं शकतें 
म्हणजे नानाडवध िौलानें, वजनानें जाऊं शकतें, आडण एकाच जाडतचे नाना िौल, नानाप्रकाराचंें वजन बनंू 
शकतें. डशवाय लघूपाय, स्तोकस्तोभें याचं्या उपयोगानें एका छंदाच्याडह नाना जाती होऊं शकतात. अथात् 
याला मयादा आहेत व त्या प्रमाणशीरपणा, रंजकता व ध्वन्यथव यामुंळें ठरतात. पुढें प्रमाणशीरतेखाडतर तेंच 
चालवावें लागतें, आडण तसें करतानंा ंपुढेंपढुें येणारे वताव त्याचं्या अंगभतू लक्षणानुंसार जे सहज व्हावयाचे 
तसे न होता ंमुरि घालून, स्तोकस्तोभ–लघूपाय–स्वरालंकाराडद साधनें वापरून, सुरुवातीच्याच िौलाचे 
केले जातात. येथेंडह ‘बळानें उत्पन्न केलें ’ असेंच झालें , पण त्याचा कारणहेतु व त्याचें प्रयोजन प्रमाणबद्धता 
व रंजकता हें असतें, चमत्कृडतदशवन ककवा अहंकार अथवा गडणतागत भेददशवन हें नसतें. हा बलात्कार 
नव्हे, हा ‘अनु–नय.’ 
 

अशा या अंगखंिगडतजाडतयुक्त वणोच्चारानंीं जें प्रकट होतें तो ‘तालठेका’ अथवा ‘ठेका.’ हा 
अवाचीन शब्द आहे. अवाचीन भाषेंत म्हणतात कीं प्रत्येक ठेक्यातंील ‘बोला’ं च्या ‘जागा’ व ते ते ‘बोल’ 
ठराडवक असतात. बोल हे ‘खुले’ ककवा ‘बंद’ असतात, आडण खुले असोत कीं बंद, त्याजंवर जोर देता ंयेतो 
ककवा टाळता ं येतो. बोलाचें ‘भरे बोल व ‘खाली’ (म्हणजे डरकामे) बोल असेडह प्रकार असतात. ज्यावंर 
‘भार’ ते भरे बोल. भार आडण जोर यातं फरक आहे, ‘धा’ हा बोल खुला व भरा; पण त्यावरचा भार 
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कमीअडधक करता ंयेतो. ‘कत्’ हा बंद बोल, तो खुला नव्हे, आडण भराडह नव्हे, परंतु त्यावर जोर देता ंयेतो. 
‘तून्न’् (तीऽन् ) हा खुला पण खाली बोल, तोडह जोरदार ककवा जोराडशवाय वाजडवता ं येतो आडण त्याचा 
वणोच्चार बदलून, ‘तत्’ करून, त्याला बंदडह करता ं येतें. बोलाचंी आसं वाढवनू अथवा त्यानंा ंआंदोलन 
देऊन त्याचंें लयागंमान बदलता ं येतें, जसें ‘दीिमाते्रचा बोल.’ खंिस्थानाला ‘खाली’ असेंच नावं आहे, 
आडण ठेक्याचा भरदार, खुला, जोरदार बोल जेथें व्हावयाचा त्याला टाळीची जागा ककवा ‘टाळी’ (ताली) 
म्हणतात. या सवांनीं डमळून ठेक्याचा ‘िौल’ व त्याचें ‘वजन’ डदसतें. ही सवव कहदीउदूवमधून आलेली 
पडरभाषा आहे, व वरील डववरणातंील पडरभाषेशीं डतचें तंतोतंत साम्यडह आहे. वजन हें केवळ टाळीवर 
अवलंबून नाहीं, तर सवव घटकाचं्या एकडत्रत पडरणामाचें आहे! टाळी ही गौण या डसध्दातंाला आजच्या 
प्रघाताची ही पुडष्टच होय. ठेका कसा डनमाण होतो ककवा केला जातो याचें तकव डनदान वर केलेंच. एकेका 
जाडतचीं नाना िौल व वजनें होतात; जसें तीन–ताल–डतलवािा–पंजाबी ठुमरी–टप्पा याचंी जाडत एकच, 
चतस्रच; पण वजन आडण िौल वगेवगेळा. याचाडह अथव आपण वर आधींच लावला. 
 

ठेका जसा कोठें सुरंू होतोच, तसा कोठें संपावाडह लागतो. सुरुवातीपासून संपेपयंतचा सवव तो 
ठेका. तें ‘एक रूप’ असें झालें . हवें तर तें पुन्हा ंउभें करावें. पुन्हा ंउभें करावयाचें तर मध्यें काळ जाता ंकामा 
नये, नपेक्षा ंलय डबघिेल. म्हणून पडहल्या ‘आवृडि’चा जो अंडतम क्षण तोच पुढल्या ‘आवृडि’च्या सुरुवातीचा 
क्षण. तेथें खंिस्थान आहे व तें दोन समान क्रमाचं्या मधलें  आहे. तो लयक्षण आहे. तेथें नादाला 
‘साम्यावस्था’ प्राप्त झालेली आहे. म्हणून त्याला ‘सम’ म्हणतात. ठेक्याच्या शवेटच्या माते्रचा शवेटचा क्षण 
तो साम्यावस्थेचा क्षण, ती सम. सम हा क्षण आहे, बोल नव्हे! ‘ठेक्याची पडहली मात्रा ती सम’ म्हणतात तें 
चूक आहे; मात्रा म्हणजे क्षण नव्हे. ‘पडहल्या माते्रच्या सुरुवातीचा क्षण ती सम’ हें चुकीचें नव्हे, कारण तोच 
क्षण आधींच्या आवृडिच्या शवेटच्या माते्रचा शवेटचा क्षण असतो. परंतु ‘ठेक्याचा अंडतम क्षण ती सम’ हेंच 
व्याख्यादृडष्टनें बरोबर आहे! कारण आवृडि न केली तरी ठेका असतोच आडण त्याला अंडतम क्षणडह असतो. 
सुरुवातीचाडह क्षण असतो, परंतु तेथें नादाची उत्पडि होत असल्यामुळें  तो सुरुवातीस जाणवत नाहीं. 
‘एकचवार ठेका’ हें समजलें  कीं सम कोठें याबद्दलचें डवतंि उघिें पितें. असा डवतंिवाद घालणाऱ्यावंर 
एक प्रयोग करावा. ‘एक–दोन–तीन–चार’ अथवा ‘धा–धीं–धीं–ना’ एवढाच ठेका एकच वार त्यानंा ं
म्हणावयास सागंावा आडण सम कोठें तें दाखवावयास सागंावें. काहंीं फरक होतोच! डकत्येकानंा ं पुढचा 
‘एक’ ककवा ‘धा’ म्हटल्याडशवाय रहावत नाहीं. आडण डकत्येक तर ‘चार’ ते ‘ना’ चे अधववट उच्चार करूनच 
थाबंतात. तो चार ककवा धा पूणवमाते्रचा करणें आडण ती मात्रा पूणव होताचं समेचा मूक इषारा करणें हें त्यानंा ं
जमतच नाहीं! टाळी आडण धा या उच्चारानंा ंभलतेंच महत्त्व डदल्याचे हे पडरणाम होत. ज्यानंा ंलयज्ञान आहे 
ते मात्र वरीलप्रकारचें डवतंि घालीत नाहींत. 
 

येथें आवृडिकल्पना आली. ठेक्याला आवृडिधमव डदला गेला व आहे असें माडनलें . ठेक्याचीं आवतवनें 
होतात, म्हणून ठेक्यालाच ‘आवतवन’ अथवा ‘एक आवतवन’ म्हणण्याचा प्रघात आला. ठेका या सवव वस्तुकिे 
एकच एक एकडजनसी रूप या दृडष्टनें पाडहलें  जातें. जसा एक डदवस. डदवसातं नाना घटनाचंा कालक्रम 
असतो, परंतु एकेका डदवसाचा असा आपण साकल्यानें डवचार करंू शकतों. उघिच आहे कीं, हें 
एकडजनसी रूप काहंीं संदभांतच होतें, इतरत्र नाहीं. जसें, एक डदवस याचा डवचार आपण ज्योडतःशास्त्र, 
प्रवास, कोणत्याडह गावंचा मुक्काम, वगैरे संदभांत एकडजनसी नजरेनें कडरतों, परंतु रोजडनशी डलडहतानंा ं
आपण त्यातंील एकेका घटनेचा डवचार कडरतों, त्या संदभात हें एकडजनसीपणाचें धोरण नसतें. 
(एकडजनसीपणाचा डवचार ‘गेष्टाल्ट्’ या नावंाखालीं पुढें करावयाचा आहेच). 
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आवतवन केवढें असावें, याचा रंजकतेच्या दृडष्टनें आपण डवचार केला. अडत लहान आवतवन हें 
डचिलयाला साधन म्हणून दीघवकाळ आवृि केल्यास रंजक या सदरातं पित नाहीं; आडण अडतदीघव 
आवतवन हें बुडद्धखाद्य, त्यामध्यें सुखक्रीिा नाहीं म्हणून तेंडह रंजक नव्हे; असें आपण माडनलें . 
 

ठेक्याला अमुक तालाचा ठेका, अमुक तालठेका असेंडह म्हणतात व तें ठीक आहे. ठेका हें प्रत्यक्ष 
वतावाचें कणवगोचर रूप, त्यातं िौल व वजन स्पष्ट होतें. परंतु ताल हें केवळ लयागंदृडष्टनें मात्रा–खंि–
जाडत अशा घटकावंरून वर्मणलेलें  गडणतरूप. त्याला वजन नाहीं कारण तो ‘ऐकंू येत नाहीं.’ ताल आडण 
ठेका हे शब्द समानाथवकच वापडरले जातात, परंतु वर साडंगतलेला भेद अडत महत्त्वाचा आहे आडण तो स्पष्ट 
स्मरणातं रहावा यासाठीं या दोन शब्दामंध्यें अथवभेद पाळणें अत्यावश्यक आहे असें प्रस्तुत लेखकाला 
वाटतें. 
 

ठेका हा शब्द अलीकिचा. पूवी ताल हा एकच शब्द असे. आडण िावखोरी टाळी तो ताल, 
जाडतखंिअंगगडतयुक्त वर्मणत आवतवनरूप तोडह तालच, आडण त्याचे ठेके तेडह तालच, असें होई, हें इष्ट 
नव्हे. टाळीडक्रया, टाळीकाल, ताल, आडण ठेका हे चार शब्द कटाक्षानें वगेवगेळ्या अथांचे वापरणेंच इष्ट 
आहे. 
 

चच्चत्पुटः, चाचपुटः, पंचपाडण, षट्डपतापतु्रकः, संपके्वष्टाकः, व उद्धट्टक हे प्राचीन ताल ते कसे ते 
आपण पाडहलेच, हे मध्य दु्रत–डवलंब अशा कमीअडधक जलदतेनें वतवडवले जात हें सागंणें नकोच. गुरु–
लघंूच्या पडरभाषेंत त्याचा ‘यथाक्षर’ उच्चार कसा घालून डदलेला आहे तेंडह आपण पाडहलें . हे उच्चार केले कीं 
ते ठेकेच झाले! यामंध्यें एका तालागंलघुला एक मात्रा–दोन मात्रा–चार मात्रा असें उच्चारण ठेडवलें  कीं ते 
अनुक्रमें धु्रव, डचत्र व वृिमागाचे झाले असें होतें. हें टाळीच्या आधारानें साडंगतलें , परंतु वणोच्चारानींडह 

दशवडवता ं येईल. उदाहरणाथव  दोन मात्रासं एक ‘डक्रया,’ जी उभ्या बाणानें ‘जोरदार 
उच्चार’ अशी डलडहली आहे, अशा प्रकारें हा डचत्रमागव झाला व त्यातं टाळी डदलीच नाहीं.  हा 
वृिमागव झाला, परंतु तो तसा व्हावा यासाठीं ‘टः’ नंतर दोन मात्राचंा डवराम (स्तब्धता) ठेवावा लागला. 

 

आता ंयाच अक्षराचंें  असें कडरता ंयेईल. येथें वृिमागव राडहला खरा, 
परंतु दोनदा उच्चार करावा लागला. यातं यथाक्षर–उच्चार राडहला नाहीं. यथाक्षरोच्चार म्हणजे प्रथम घालून 
डदलेल्या डनयमानुसार. 
 

हे ताल, हे ठेके, डतस्र, चतस्र व खंि जाडतचे आहेत. परंतु त्याचंें डमश्रण होऊन इतर जातीडह 
होतात. उदाहरणाथव ‘चच्चत्पुटः चाचपुटः’ हा ठेका चतस्र व डतस्र अशा डमश्र (४ + ३ = ७ मात्राचं्या) 
जाडतचा होईल. ‘चच्चत्पटुः पंचपाऽडण’ यात ४ + ५ = ९ ही संकीणव जाडत डनमाण होईल, आडण ‘चाचपटुः 
पंचपाऽडण’ यातं ६+५ = ११ मात्राचंी जाडत होईल; येथें चाऽचपुटः = गुरुलघुलघुगुरु यातं लघुची मात्रा 
एक माडनली. पण गुरुची मात्रा जर एक धरली तर ‘चाचपुटः पंचपाऽडण’ हा ३ + ५ = ८ मात्राचंा ठेका व 
ताल होईल. (पंचपाऽडण च्या मात्रा ५ च धडरल्या). तरीडह, या आठ मात्रा ४ + ४ अशा खंिामंध्यें डवभक्त 
नसल्यामुळें हा चतस्र ताल रहाणार नाहीं! चतस्रताल रहाण्यासाठीं ॥ चाऽ । चप ु। टः) (प ं। च । पा । ऽ । डण 
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॥ हा उच्चारच बदलावा लागेल, तो ॥ चा ऽ । चपु । टः । पं) (च । पा । ऽ । डण ॥ असा करावा लागेल, पंच्या 
अनुनाडसक उच्चाराआधीं यडतभेद डदसेल असा वताव करावा लागेल. 
 

मागवतालाचंाडह डवस्तार कसा होऊं शकतो, त्यातूंन इतर मागवताल कसे डनमाण होऊं शकतात, 
आडण यथाक्षरोच्चार सुटतसुटत गेले कीं तालाचें मागवरूपडह न राहून देशी ताल कसे येतात, याचें हें 
उदाहरण. मागव हा आता ंनष्ट झालेला प्राचीन प्रकार, असें मुळींच नाहीं. त्याकाळींडह देशी वताव असे आडण 
आजडह मागवरूपें सापंितात. मात्र रंजकतेच्या दृडष्टनें, देशीभाषाचं्या दृडष्टनें, यथाक्षरोच्चार व मागव हे फार 
बंधनकारक होतात, म्हणून देशीताल हेच अडधक आढळतात. 
 

या उदाहरणातंडह सोय म्हणून टाळीचें प्रडतरूप म्हणजे जोर (↓) असें घेतलें . परंतु जोर न देताडंह 
जाडत–खंिाचंें, ठेक्याचंें प्रदशवन होऊं शकतें. त्यातं स्वराचंें उच्चनीचत्व, स्वरालंकार आडण ककडचत्काल 
डवराम याचंा उपयोग होतो. (डकत्येक स्वरालंकाराचंीं नावंें व त्याचं्या व्याख्या आपण पाडहल्याच आहेत, 
आडण उच्चनीचत्वाचाडह काहंीं परामशव घेतला आहे). याचीं उदाहरणें ‘स्वररागडवचार’ या पुस्तकातंच येऊं 
शकतील. तूतव ज्यातं जोरदार उच्चार नाहीं असें एक अक्षरवणवक्रमाचेंच उदाहरण घेऊं. ‘ननमयययुतेऽय ं
माडलनी भडूत लोके’ यातं कोठेंच जोरदार उच्चार नाहीं! भ ूव कदाडचत् के यावर तो असावा, तो तेथें नकोच 
आहे. तरीडह या चरणाचा िौल, त्याचा ठेका, त्याचा ताल प्रकट होतोच; तो केवळ ऱ्हस्वदीघवत्वानें. आडण 
त्याच्या ‘चाली’नें म्हणजे स्वरागंाचं्या क्रमानें तर तो स्पष्टच होतो! ‘सुरासुरातंडह लयताल भरलेला असतो 
ककवा पाडहजे’ असें जें म्हणतात त्याचा मतलब आता ंसाधारण तरी समजेल. 
 

आडण मागानुसारी वतावातंडह एककल–डद्वकल–डत्रकल–चतुष्कल इत्याडद प्रकार कशामुळें 
येतात, याचें स्पष्टीकरण स्वरागंाचं्या उदाहरणानेंच आपणासं डमळालें . 
 

एक मात्रा म्हणजे एक ऱ्हस्वाक्षरोच्चारकाल. मात्रा केवढी दीघव ठेवावी हें दु्रतमध्याडद डनविीवर 
अवलंबून. आडण देशी भाषेंतडह ‘राऽम्’, ‘तऽर् काय्?’ ‘फाऽर् मोठा’ इत्याडदमध्यें डदसतें कीं ‘ऱ्हस्वाक्षर’ 
याचाडह काल ठराडवक नाहीं; कधीं तो अगदींच ऱ्हस्व होतो तर कधीं जवळजवळ दीघव म्हणण्यासारखा 
होतो.– दीघाक्षरकाल हा त्याहूनडह मोठा होतो, पण ‘एकास दोन’ हें प्रमाण सुटून जातें. म्हणून केवळ 
लघुगुरुदु्रतप्लृत ही छंदगं्रथाचंी भाषा पुरी पित नाहीं, व दु्रतडवराम, प्लृतडवराम अशीं अंगेंडह डवचारातं 
घ्यावीं लागतात. (स्वरडववचेनातं, स्वरालंकारवणवनातं, रागडचडकत्सेंत, तर हें घिीघिीला होईल). हल्लीं 
हीं लयागंाचंीं नावंें प्रचारातूंन गेलीं व अधवमात्रा, पावमात्रा, सवादोन मात्रा असा साधासीधा डहशबे आला. 
 

परंतु अधव–पाव–सवा–तृतीयाशं इत्याडद अंशभागाचंें डववरण अवघि भासतें. यासाठीं तोिगा असा 
केला जातो कीं, त्या प्रसंगातंील जो सवांत छोटा भाग, तो ‘एक’ समजला जातो व मग सवव डहशबे 
पूणांकातंच होऊं शकतो. ॥ रा । ऽ म् ॥ यातं रा ची एक मात्रा तर म् ची अष्टमाशं मात्रा व ऽ यातं उरलेली ⅞ 
मात्रा येते. हेंच ॥ रा ऽ ऽ ऽ । ऽ ऽ ऽ म ॥ असें माडनतात. रा ७ व म १ असें म्हटलें  तर येथें ‘म’ हीच एक मात्रा 
जणू ंझाली; मात्रा = मापनाचें साधन. म्हणजे मात्रा ही मजीनुसार केली जाते. करणदृडष्टनें हें सोपें, पण 
परंपरेच्या शास्त्रदृडष्टनें चुकीचें आहे. 
 

म्हणून १ तालागंलघु = १ स्वरागंलघु हें धु्रव–प्रमाणडह आता ंनाहीं. एका तालागंलघुच्या मात्रा 
दोन मानाव्या, चार मानाव्या, इत्याडद प्रमाणें माडनलीं जातात, पण तीं अमुक एका डनयमानुसार आहेत असें 
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नाहीं. ४ डवराम (४ × ¼ मात्रा) = १ तालागंलघु हें प्रमाण धरून आपण एक कोष्टक केलें  तें 
दाखल्याखातर; त्याला तकाधार, शास्त्राधार असा नाहीं. ती एक रूडढ आहे, पण अशा इतरडह रूढी असू ं
शकतील. ॥ धागे । डदन । नगे । डदन ॥ हा कहरवा नामक एक ठेका; त्याच्या मात्रा कोणी ४ सागंतात तर 
कोणी ८. हें मानण्यावर आहे. यातंील अक्षरें हीं सवव समान ऱ्हस्वत्वाचीं अक्षरें आहेत म्हणून व्याख्येनें या 
मात्रा आठ झाल्या. पण या मात्रा चारच, असें अट्टहासानें सागंणारेडह तालज्ञ आहेत. तीनतालाच्या मात्रा 
सोळा कीं आठ, हा शुष्कवादडह त्यातंलाच. हे मतभेद आहेत; व त्याचंें कारण असें कीं नव्या रूढ्यनुसार 
शास्त्रामध्यें तकव शुद्ध फेरफार करण्याचें धािस कोणी केलेंच नाहीं. आडण जुने गं्रथ या कामीं उपयोगासं येत 
नाहींत. कारण त्यामंध्यें तालाचंा (गडणतरूपाचा) डवचार आहे, ठेक्याचंा नाहीं. 
 

सध्या ंकाय माडनलें  जात आहे व त्यातं मतभेद कोणते व का ंहें साडंगतलें . जें मत त्यात्या संदभांत 
ठीक वाटेल तें तेव्हा ं तेथें आदरावें हें उिम. परंपरागत शास्त्र मानावयाचें तर तें याबाबतींत स्पष्ट आहे–
वरील कहरव्याच्या मात्रा धु्रवमागानें आठ. तीनतालाच्या सोळा. ४ डवराम = १ मात्रा = १ तालागंलघु हा 
धु्रवमागाचा डहशबे. 
 

‘समेवर धा हवा!’ (म्हणजे ठेक्याची पडहली मात्रा खुल्या भरदार जोरयुक्त वणाची असावी) हा 
आग्रहडह त्यातंलाच. वरील डववरणातं स्पष्टच आहे कीं या रूडढला शास्त्राधार असा काहंीं नाहीं. भरा बोल 
बंद कडरता ं येतो, जोरडह कमीजास्त करता ं येतो, हें तर मान्यच आहे. तेव्हा ं ‘समेवर धा’ घेऊनडह काहंीं 
मोठी कायवडसडद्ध होते असें नव्हे. उलट या ‘धा’ला, त्यावरील वणाला इतकें  अवास्तव महत्त्व आलें  आहे कीं 
त्यानें वताव, शुद्धवाणी, रंजकता हें सववच भ्रष्ट होतें. समेवर ‘धा’ न घेता ं ‘ना’ घेतला तर ठरलेला ठेका 
बदलेल एवढेंच. ताल तोच! 
 

असे अदलबदल अनेक होऊं शकतात. कोणत्याडह घटकाचं्या जिणघिणीचे अनेक प्रकार होऊं 
शकतात. त्याचंा समग्र डवचार तो प्रस्तारडवचार. अमुक इतके घटक (घटकसंख्या) डदलेले असले, व 
प्रत्येक ‘प्रकारा’ंत (अवयवातं) त्यापकैीं अमुक इतके घ्यावयाचे (हें ‘अवयवमान’) हें ठरलेलें  असले तर 
एकूण प्रकार (प्रस्तारभेद, अवयवभेद, भेद, नष्टरूप, नष्ट) डकती होतील (संख्या, संख्यान)? ते सवव कसे 
मािंाव–ेजाणाव,े म्हणजे प्रस्तार कसा करावा? तो सववच्या सवव डलडहण्याला जागा (अध्वदेश) व 
म्हणण्याला वळे (अध्वयोग) डकती लागेल? प्रत्येक प्रकाराला क्रमाकं (उडद्दष्ट, भेदाकं) डमळेल कारण 
मािंणीची रीत ठरलेली आहे. तर क्रमाकंावरून रूप (उडद्दष्टावरून नष्ट) ककवा माहीत असलेल्या रूपावरून 
क्रमाकं (नष्टावरून उडद्दष्ट) कसें काढावें? हें आपण स्थूलतः पाडहलें . 
 

प्रत्येक प्रसंगातं काहंीं अटी असतात, मयादा घालून डदलेल्या असतात. त्या मयादा पाळून प्रस्तार 
करावयाचा व नष्टोडद्दष्ट काढावयाचें तर त्यात्या प्रसंगीं वगेवगेळे डनयम, वगेवगेळी रीडत वापरावी लागते. 
असे काहंीं डनयम, काहंीं रीती आपण पाडहल्या, व कोठेंकोठें पयायरूपी वगेळ्या रीतीडह साडंगतल्या–कारण 
कोठें एक रीडत उपयुक्त तर कोठें दुसरी सोईची असें असतें. अवयवातं एका धमवजाडतलक्षणाचे घटक डकती 
व दुसऱ्या धमवजाडतलक्षणाचे डकती हें सहज सागंणारी ‘मेरु’ नामक आकृडत व डतचे सूडचमेरु, सुमेरु, 
खंिमेरु, दु्रतमेरु–लघुमेरु–गुरुमेरु–संयोगमेरु इत्याडद प्रकार, आडण पताका, नाराची, पंस्ट्क्त, मत्स्य 
इत्याडद आकृतीडह आपण पाडहल्या. (त्यातं हेंडह डदसलें  कीं पुस्तकातं जो ‘खंिमेरु’ म्हणून छापतात ती 
वस्तुतः ‘पताका’ असते, आडण ती सुधारून आपण मेरुच मािंला). अमुक क्रम इत्याडद मयादा पाळून 
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होणारा प्रस्तार व त्यातंील नष्टोडद्दष्टें सहज काढण्यासाठीं असे मेरू कसे कराव ेव त्याचंा उपयोग कसा 
करावा हेंडह पाडहलें . 
 

कोणत्याडह पुस्तकातं हा डवषय एकत्र, साकल्यानें व स्पष्टीकरणासह तकव युक्त असा साडंगतलेला 
नाहीं, म्हणून आपली मािंणी स्वतंत्रपणें करावी लागली. ज्या ज्या पुस्तकातं काहंीं प्रस्तारडवचार आहे असे 
छंदगं्रथ, आयुवेदगं्रथ, बृहदे्दशी–संगीतरत्नाकर–पाडरजात–दपवण–मकरंद–रागडवबोध–वगैरे अडधक 
प्रडसद्ध व तालनृत्यडवषयक कमी प्रडसद्ध असे गं्रथ पाहून त्यातंील डनवि करून संकलन, त्याच्या भरीला 
अंकपाश, लीलावती इत्याडद भारतीय गं्रथ व म डरसेस्, पम्युवटेश् न्स, पार्मटशन्् डथयरी, काँडबनेटोडरय्ल ्
अ न डलसीस् या डवषयावंरील पाडिमात्य गं्रथ; आडण डिडजट्ल ्काँप्यूटर प्रोग्राकमग, एन्युमरेश्न्, स्ट्स्वकचर्ग 
सर्मकट् डथयरी यातंील मूलडसद्धान्ताचंा काहंीं भाग घेऊन, त्यातं स्वतःची भर घालून उदाहरणें मुद्दाम तयार 
करून, असा हा डवषय मािंावा लागला. त्यामुळें  प्रस्तारडवचाराचें के्षत्र कसें सववगामी व उपयुक्त आहे हें 
समजलें . अथात्, समग्र प्रस्तारडनयम सागंणें शक्य झालें  नाहीं. 
 

लयागंाचंी जिणघिण, तालठेक्याचंी बाधंणी, स्वरक्रम, उच्चारमाडलका इत्याडद घटकाचें अमुक 
अमुक अटी पाळून होणारे जुळणीप्रकार सववच्यासवव आता ंआपणासं कंळंू शकतील. लयदार व बेलय, 
सुरीला व बेसुरा, यातंील तारतम्य सागंता ं येईल. [लयमान–लयगडतमधील प्रमाणबद्धता जेवढी कमी तेवढा तो तो वताव 
‘बेलय’. यातं स्वरनाद, उच्चनीचत्व, डवराम, वणोच्चाराचंें परस्पर ऱ्हस्वदीघवत्व, त्यामंधील तुलनात्मक आघात–अनाघात, घोष–अघोष, जोरभार, 
खुलेबंदपणा, नादस्फोट अथवा मंदपणें नादवृडद्ध–क्षय, इत्याडद नाना घटक डवचारातं घेतले जातात, व भाषेमधील रूढ असलेल्या लघूपायाचं्याडह 
मयादा उल्लंडघल्या कीं काय हेंडह पाडहलें  जातें. याचें केवळ डनदशवन (प्रस्ताराची तोंिओळख) वर केलेंच. 
 

अमुक अमुक उच्चत्वा–नीचत्वाचे तंतोतंत हव ेतसेच स्वरनाद उमटले तर तो वताव सुरीला, न पेक्षा ंबेसुरा; एवढेंच केवळ नाहीं तर त्या 
त्या नादाचंें परस्पर ऱ्हस्वदीघवत्वडह डवचारातं घ्यावें लागतें. 
 

येथील ‘बेलय–बेसुरा’ या कल्पना शास्त्रोक्त व परंपरागताचं्या अभ्यासातंीलच आहेत; नव्या नाहींत. त्या आजकाल बहुजनाचं्या 
जाणीवेंतून गेल्या आहेत; या शब्दाचंा खोल अथव नष्ट होऊं पहात आहे. 
 

यातंील बेलयपणाचें डववेचन ‘गीतप्रबंधडवचार’ व बेसुरेपणाचें डववेचन ‘स्वररागडवचार’ या पुस्तकातं होईल.] अमुक दोन वताव 
हे एकाच मूळ स्वरूपाचे दोन पयायभेद आहेत कीं वगेवगेळेच आहेत, व साम्यभेद कोठें व कसा, हें कळेल. 
ताना, तालठेके, पलटे, कायदेछाट, हे तयार करता ंयेतील. पढन्त, बढन्तपढन्त व रागानुरूप–गीतानुरूप 
बढन्त ही साधेल. नव े छंद, नव्या चाली बाधंण्याची एक रीडतडह आपल्या हातातं आली. ‘डवस्तार’ हातीं 
आला. 
 

प्रस्तुत पुस्तकाचा परंपरागत तार्मकक ‘शास्त्र’ भाग, ‘आकर’ हा आपण येथें आंवरता घेत आहोंत. 
दुदैवानें स्वरागंडववचेनाला त्यातं आपण केवळ स्पशवच करंू शकलों. त्या त्रुडटची भरपाई ‘स्वररागडवचार’ 
पुस्तकानें होईल, पण तूतव आहे त्यातं समाधान मानणें भाग आहे. हा जरी तकव भाग असला तरी डक्रयाबद्ध–
डक्रयाधाडरत–प्रयोगक्षम असा तकव  तोच ग्राह्, या दृडष्टभडूमकेनें तो आपण उदाहरणें वगैरे भरपूर घेऊन 
मािंला, आडण ‘लयागंसाधना’ कशी करावी या डक्रयात्मक पद्धडतचा आराखिाडह दोन भागातं माडंिला. हें 
पुस्तक वाचतानंा ंत्या त्या जागीं जो वाचक प्रत्यक्ष ‘करून पाहील’, त्याचाच फायदा अडधक होईल. 
 

परंतु केवळ डक्रयाहीन तकव  हा भाकि, डक्रयेडशवाय त्याचा उपयोग नाहीं. आकराची पूर्मत करणानेंच 
होणार, म्हणून करणभागाडशवाय या पुस्तकालाडह ककमत नाहीं. ‘प्रत्यक्ष डक्रया कशी करावी’ हें सागंणारी 
नोटेश् न्पुस्तकें  खूप आहेत, पण जी होते ती डक्रया कोणती, डतची पद्धडत काय, ती जाणावी कशी, आडण 
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डतच्यामध्यें आधीं साडंगतलेलें  ‘शास्त्र’ कसें प्रकट होतें, हें पाडहलेंच पाडहजे. तें इतरत्र नाहीं. म्हणून तेवढा 
करणभागडह–खरें पाहता ंकरणप्रयोजनाचाडह भाग–आता ंकाहंीं अंशीं नव्यानेंच पुढें येणार आहे. (त्यातंडह 
स्वरडवचार स्थलाभावीं वज्यव आहे). 

 
अमुक एक वाद्य हें तालवाद्य, व अमुक नव्हे, हें कशानें ठरतें; अशीं तालवाद्यें कोणतीं व त्यातं 

मुख्यत्वें प्रचारातं कोणतीं, ती कशीं असतात व कशीं वाजतात, हा ‘तालवाद्यडववके’ आपण करंू. 
 

‘ठेका’ म्हणून जो वर्मणला, त्याचे प्रघातातं डकती प्रकार आहेत ते स्थूलतः पाहून त्याचंी थोिीशी 
डचडकत्सा करंू. 
 

पण तालवाद्याचंें वादन हें केवळ ठेक्यानेंच संपत नाहीं, त्यातंडह डवस्तारडवलास भरपूर असतो. तो 
कोणता, कसा, कसा ठरडवतात, त्याची मािंणी कशी, त्याला पद्धडत आहे कीं नाहीं, हें आपण पाहंू. 
त्यासाठीं काहंीं गडणताच्या रीडतडह उपयुक्त म्हणून सागंू.ं 
 

हा झाला ‘तालव्यवहार’. परंतु असें म्हणतात कीं कनाटकी संगीतातंील तालपद्धडत व 
तालव्यवहार हीं इतर भारतीय संगीताहून फार वगेळीं आहेत व तींच खरोखर प्राचीन शास्त्रीय पद्धडतचीं–
परंपरेचीं आदेत. या मताचाडह परामशव घेतला पाडहजे. म्हणून या मतातं खरेंखोटें, ग्राह्ाग्राह् पाहण्याच्या 
हेतुनें आपण परंपरेची व दाडक्षणात्य तालपद्धडतची ओळख करून घेऊं व ‘आपल्या’ व त्या पद्धतींत साम्यभेद 
कोणता–कसा तें बघूं. 
 

तकव भाग म्हणून जो हा पुस्तकाचा पूवाधव, त्यातं डसद्धान्तमतें येतात. आडण यापढुचा जो उिराधव, 
त्यातं केवळ कृडत येते. ही कृडत त्या डसद्धातंमताशंीं डकती सुसंगत आहे, डवसंगडत कोठें भासते व कशी आडण 
का,ं डसध्दातंमतानंा ंत्याकारणानें डकती व कोणती मुरि पिते आडण त्यायोगें आपली परंपरा कशी, डकती व 
कोठें बदलली आहेसें डदसतें, हें पाहण्याचें काम, आडण परंपरेंत बदल आढळेल तर त्याचीं शक्य व संभाव्य 
कारणें अंदाजण्याचा खटाटोप, आपण ‘तालडववके’ या भागातं करंू. 
 

आडण अशा प्रकारें शेंवटीं आपल्या पदरीं काय पिलें  याचा समारोप, ‘उपसंहारानें’ होईल. 
उपसंहारामध्यें काहंीं अनुिडरत प्रश्नाचंीडह चचा करावी लागेल, आडण अडधक डवचाराची, संशोधनाची गरज 
कोठें आहे हेंडह दाखवावें लागेल. 
 

येथें हा ‘डवष्कंभक’ संपला. अस्पष्ट ठेडवलेल्या व लाबंणीवर टाकलेल्या मुद्याचंें काहंीं स्पष्टीकरण 
यातं आपण साडधलें  व त्रोटक आढावा घेतला. उिराधाची सुरुवात तालवाद्यानें व्हावी हें उडचत होईल. 
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१३.तालिाद्यणििेक 
 

तालवाद्यातंील सरसनीरसता, ककवा आपल्या प्रस्तुत डवषयापुरतेंच बोलावयाचें तर भारतीय 
संगीतातंील तालवाद्याचंी कमीअडधक रंजक उपयुक्तता, ठरवावयाची तर प्रथम अशा वाद्यातं आपणास 
काय हवें आहे व तें डकती प्रमाणातं हवें आहे हे ठरडवलें  पाडहजे. संगीतातंील स्वरागं व तालागं हीं अभेद्य 
असतात ही आपली डनडित भडूमका प्रथमपासून सतत आहे. आता ंतालवाद्यातं तालागं प्रमुख करावयाचें 
आहे; म्हणजे, जें स्वरागं तेथें अस्ट्स्तत्वातं आहे असें गृहीतच केलें  आहे, तें तालागंाच्या मानानें फार कमी 
प्रमाणाचें ठेवावयाचें आहे. आडण अशा ‘श्रमडवभागणी’च्या तत्त्वावर स्वरनादाच्या पाश्ववभडूमवर ध्वडनच्या 
साहाय्यानें कालखंि उभे करावयाचे आहेत. (स्वरमाडलका सोिून) अक्षर–स्वर आडण व्यंजन,–कठोर व 
मृदुव्यंजन, आघाती–अनाघाती वणव, स्वरनाद थोिासाच कमीजास्त उंच करून उत्पन्न होणारे 
आंदोलनयुक्त वणव, अथवा ध्वडनची शस्ट्क्त कमीजास्त करून उत्पन्न होणारे गद्गद उच्चार, ककवा डनव्वळ 
तुटक तुटक, ‘डलहून दाखडवण्यास अशक्य असे’ [हडर नारायण आपटे याचं्या ‘मी’ या कादंबरीच्या पडहल्याच प्रकरणातं, 
घोड्याला चालण्याचा इषारा देणाऱ्या गािीवाल्याच्या तोंिच्या उच्चाराचें वणवन, “‘क्च्यः’ असा डलहून दाखडवण्यास सववस्वीं अशक्य असा उच्चार” 

असें केलें  आहे. थोिक्यातं पुष्कळच डवषयडवचार सामावणारें हें वणवन आहे.] ध्वडन, यापंकैीं एका अथवा अनेक ध्वडनसाधनानंीं 
असे कालखंि डनमाण कडरता ंयेतात याचीडह आपण कल्पना घेतली आहेच.  
 

अ, ओ इत्याडद तीं स्वराक्षरें, कचतटप इत्याडद तीं व्यजंनें. ठ, ि, घ, ण, ध, थ आडद व्यंजनें कठोर 
आडण न, ल, त, म, वगैरे मृदु असें आपण माडनतों; पण हें डकतपत शास्त्रशुद्ध आहे? संस्कृतमध्यें ‘र’ हें 
व्यंजन कठोर मानीत नाहींत; मराठींत तसेंच आहे असें नक्की सागंवत नाहीं. इतकें च नव्हे तर स्वर कशास 
म्हणावें, व्यंजन कशाला म्हणावें, याबद्दलडह वगेवगेळ्या भाषामंध्यें वगेवगेळे आचारडवचार आहेत. कठोर 
व्यंजन तरी कोणतें? “थाबंा, हा आलोंच” आडण “झालाच पाडहजे” यातंील ‘लों’ या दीघाक्षरानंतर येणारा 
‘च’ अडण ‘ला’ या दीघाक्षरानंतरचा ‘च’ याचंी मृदुकठोरता सारखीच आहे काय? ‘नानामामा, नानामामा’ हे 
सववच मृदु, आकारान्त समान वणव असूनडह ताल का ंडनमाण होतो? आघाती व्यजंनाची कल्पना माडनली व 
तालातं आघातवणावर तालडक्रया सशब्द होते असें माडनलें , तर ‘राधामाधव, राधामाधव’, यातं आघात 
कोठें? रा वर कीं धा वर? [‘धा’ हा वणोच्चार ‘रा’ पेक्षा ंअडधक घोषयुक्त असें माडनतात. तरीडह आवाजातंील नादबल बदलून रा हा 
वणोच्चार, ‘रा’ असें न कडरताडंह, धा पेक्षा ंअडधक जोरदार कडरता ं येतो.  असेंडह म्हणता ं येतें;  हा एकच उच्चार बरोबर असें नव्हे. 

चमववाद्यातंही असें होतें.  असेंडह वाजडवता ं येतें व  असेंडह.  यातं तीन धा असले तरी शेंवटच्या धा ला प्रामुख्य 
आणण्यासाठीं त्यावर अडधक जोर देता ं येतो. धीन् धीन् धा यातंील कोणताडह धकार अडधक जोरदार कडरता ं येतो इतकें च नव्हे तर तीनडह 
धकारामंध्यें बलभेद दाखवता ंयेतो. धा हा भरा म्हणजे भरदार (घोषयुक्त) बोल, तरी तो हळुवारसा वाजडवता ंयेतो, आडण उलट डकट हा खाली 
बोल म्हणजे हळुवार, डनःशब्द डक्रयेस योग्यसा बोल असला तरी त्यावर अडधक जोर देऊन तो बलवान् कडरता ंयेतो. तुन् (तीऽन् ) हा खुला म्हणजे 
अनुरणननादयुक्त बोल, तर ति् हा बंद म्हणजे अनुरणनशून्य केवळ तुटक–क्षडणक आघातनाद; तरीडह तुन्चें बल कमी व तत्त्चें अडधक कडरता ंयेतें. 
तुन् हा खुला बोल जवळ जवळ ‘तू’ वाटेल इतपत ‘बंद’ कडरता ंयेतो; धीन्चें अनुरणन बंद करून ‘धी’ अथवा ‘घी’ कडरता ंयेतें, खुलेपणा कमीकमी 
कडरता ंयेतो. खाली व भरे बोल, खुले व बंद बोल, आडण त्या ंप्रत्येकावंरील जोर आंडण भार, यामुंळें एकूण िौल, वजन व जाडतडह बदलता ंयेते! 
 

पुस्तकातं जागजागीं ‘धा’ च्या प्रचडलत कल्पनावंर झिझिून टीका आहे, डतच्या जरूरीबद्दल काहंीं खुलासा या वणवनानें होऊं शकेल. जें 
चमववाद्यातं तेंच इतर वाद्यातं व कंठातं आडण भाषेंत. आडण म्हणूनच ताल दाखडवण्यासाठीं उच्चाराचं्या मारामारीची काहंींच गरज नाहीं हें वारंवार 
साडंगतलें . 
 

तालडवचार हा जसा कालानुगामी तसाच वणोच्चारानुगामीडह आहे! आडण वणोच्चारातंील सारासार, तारतम्य कळल्याडवना इष्टाडनष्ट, 
योग्यायोग्य, याचंेंडह तारतम्य कडरता ंयेणार नाहीं. 
 

आडण हुबेहुब हेंच स्वरनादासंडह लागूं आहे, कारण स्वर हाडह एक वणोच्चारच आहे. म्हणून स्वरागं–तालागं ही जोिी अभेद्य आहे.] 
आंदोलनयुक्त वणव म्हणावा तर, हवाई हल्ल्याची सूचना देणारा जो भोंगा वाजतो तेवढें दीघव व तेवढें 
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स्वराची उंची कमीजास्त होणारें नादरूप हें त्याप्रकारचें मानावें कीं नव्हे? काहंीं जणाचं्या आवाजातं एक 
सूक्ष्म कंपन डनडितपणें जाणवतें, तें आंदोलन मानावें काय? काहंींनीं दीघव आकार लावल्यावर तो, 
बाज्याच्या पेटीचा डछद्र पिलेला भाता मागेंपढुें हालवनू जो स्वरनाद डनघतो त्याप्रमाणें भासतो, तें काय 
मानावें? [स्वरनादातंील कंप दोन प्रकारचा. एकामध्यें स्वतः स्वरनादच सूक्ष्म प्रमाणातं वरखालीं होतो. त्याला ‘ते्रमोलो’ असें नावं आहे. तो दोष 
मानलेला आहे. परंतु हा ‘स्वरकंप’ अगदीं सूक्ष्म असला तर त्याचा पडरणाम फार आकषवक होतो, हें मान्य आहे. तो वाढला तर जणू ंकाय स्वरनादच 
जलद आंदोलनें घेत आहेसें भासतें–जसें ‘सा–कोमल रे–सा–कोमल रे’ – इत्याडद. हें येथें वज्यव आहे. कंप हा एक अलंकार म्हणूनच 
वापरावयाचा, व तो केव्हा ंकसा कोठें याचेडह डनयम, आिाखे, त्याचीं लयागंें, घालून डदलेलीं आहेत. स्वरकंप सावकाश झाला कीं तोच स्वरादंोलन 
हें नावं धारण कडरतो. ‘आंदोडलत गमक’ ककवा आंदोलन हाडह एक अलंकार आहे आडण त्याचेडह वरप्रमाणें डनयम आहेत. ‘अमुक अमुक स्वर हे 
आंदोडलत असाव’े असे डनयमच काहंीं रागाबंद्दल आहेत. 
 

दुसऱ्या प्रकारामध्यें स्वरनादाची उंची बदलत नाहीं, तर त्याचें बल म्हणजे ‘मोठेपणा,’ त्याच्यामागची ताकद, बदलते. त्याला ‘डवब्रातो’ 
असें नावं आहे. हा डवब्रातो पाडिमात्य कंठसगंीतातं फार डप्रय, परंतु आपल्याकिे दोष माडनलेला आहे. तरीसुद्धा ंसत्य असें कीं डवब्रातो जर सूक्ष्म व 
जलद असला तर तो लक्षातंडह येत नाहीं व फार फारच आकषवक होतो. त्याची सूक्ष्मता कमी झाली कीं तो जाणीवेंत येतो आडण तरीडह 
पडरणामकारकच होतो. याचें उिम उदाहरण म्हणजे मास्तर कृष्णा व वझेबुवा. दोघामंध्यें डवब्रातो आहे. मास्तराचंा हळुवार तर वझेबुवाचं्या 
नादबलातंील कंप स्पष्ट पण जलद; दोघाचेंडह ‘पुकार’ फारच हृद्य. आडण ते नैसर्मगकच, मुद्दाम काडढलेले नव्हेत. नाटकातंील भाषणातं हें मुद्दाम 
केलें  जातें; त्याचीं उदाहरणें महाराष्र नाटकमंिळीच्या ऐडतहाडसक नाटकातं अनेक डमळतील. पण जेवढा नाटकीपणा उघि होईल तेवढा 
आकषवकपणा कमी. डवब्रातो सूक्ष्म असून सावकाश होणें हाडह एक प्रकार आहे. परंतु सावकाश डवब्रातो, आडण त्यातंडह नादबल कमीअडधक होण्याचें 
जें मयादामान तेंडह मोठें, असें असेल तर त्यातं रंजकता नाहीं. हवाई हल्ल्याचा भोंगा, फुटक्या भात्याच्या बाजाचा आवाज, हीं याचीं उदाहरणें. 
श्रीपादराव नेवरेकराचंा पुकार या जातीचा. 
 

प्रस्तुत लेखकाला असें आढळून आलें  आहे – व तें भौडतक डवज्ञानाच्या साहाय्यानें मोजलेलें  तपासलेलें  आहे–कीं, मानवी आवाजातंील 
डवब्रातो (बलकंप) हा दोन तऱ्हाचंा. एक गळ्यातूंन डनघतो; गळ्याचे म्हणजे कंठकूपातंील स्वरयंत्राशीं सबंद्ध असलेले स्नाय ूआकंुचन–प्रसरण 
पावल्यामुळें उत्पन्न होतो. आडण दुसरा, फुप्पुसाखंालीं व पोटाच्या वर असलेला जो ‘िायाफ्राम्’ नावंाचा घुमटाकार आिवा पिदा, त्याच्या 
आकंुचन–प्रसरणामुळें वरखालीं होणाऱ्या कंपनामुळें. (‘व्हेगस् नव्ह्व’ नामक ज्या डशरा त्याचं्या डक्रयेमुळें िायाफ्राम्वर हे पडरणाम होतात, आडण 
व्हेगस् नव्ह्व डचिव्यापाराशंीं फारच डनगडित आहे अशी शकंा आहे. तसेंच ‘फे्रडनक् नव्ह्व’चें.) गळ्याचा बलकंप–कंठकंप–हा केव्हाडंह नाटकीच 
वाटतो. परंतु िायाफ्राम्चा बलकंप–हृत्कंप–हा मुद्दाम डनमाण करणें फारफार दुष्कर; तो डचिव्यापाराचं्या अधीन असू ंशकतो. हा हृत्कंप जेवढा 
हळुवार तेवढा तो हृद्य होतो. एकादा मनुष्य ‘प्रसगंातं सापंिलेला’ असेल तर त्याच्या आवाजातं हृत्कंप येतो. जेवढा तो आपल्या डचिक्षोभाला आंवर 
घालील, तेवढा हा कंप हळुवार बनतो आडण श्रोत्यावंर पडरणाम करतो. हृत्कंप जेवढा हळुवार तेवढा तो ‘ऐकंू येत’ नाहीं पण तरी अडधक 
पडरणामकारक ठरतो! 
 

भौडतक साधनानंीं घेतलेल्या नादलेखामंध्यें स्पष्ट आढळतें कीं बलकंप आडण स्वरकंप हे सववस्वीं स्वतंत्र नव्हेत. स्वरकंपाबरोबर काहंीं 
थोिा बलकंप, आडण बलकंपाबरोबर काहंीं थोिा स्वरकंप, असतोच. प्रमाण डकती एवढाच मुद्दा. 
 

स्वरागं–तालागं ही जोिी अभेद्य, या डसद्धातंाचाच हा एक दाखला असें म्हणण्याला हरकत नाहीं. 
 

या सवांमागें जें प्रायोडगक शास्त्र आहे, त्याचा अडधक डवचार ‘स्वररागडवचार’ आडण ‘वाद्यवादनडवचार’ या पुस्तकातं येईल, आडण 

त्यामध्यें जें वणोच्चारडवज्ञान तें ‘गीतगानडववेक’ या पुस्तकातं अडधक स्पष्ट होईल. येथें केवळ सूचना करण्यापलीकिे जाता ं येत नाहीं.] हे व 
असेच ताडत्त्वक प्रश्न उद्भतू होतात, त्याचंी थोिी अडधक ओळख या पसु्तकातं जागजागीं डदलेलीच आहे. 
सत्य असें आहे कीं अशा प्रश्नाचंें शुद्ध भडूमकेवरून, सिकानें व प्रयोगावर आधाडरलेलें  साग्रसमग्र उिर 
ककवा स्पष्टीकरणसुद्धा ंआज कोंठेंडह उपलब्ध नाहीं; यंत्राच्या साहाय्यानें प्रत्येक ध्वडनचा संपूणव आराखिा–
त्याच्या नादाचा १/५०० सेकंदाइतक्या सूक्ष्म भागाचा डटकाव, उच्चनीचता, त्यातंील वगेवगेळीं कंप-
आंदोलनें, त्या प्रत्येकाची शस्ट्क्त,–डमळतो व त्याचें डवश्लेषणडह होतें; परंतु त्या सवांचा एकूण पडरणाम 
कानावंाटे मेंदूवर काय होतो, आडण त्यामुळें  कोणत्या स्मृडत जागतृ होतात वा इतर डचिमनोव्यापार होतात, 
व तेते व्यापार व्यस्ट्क्त–समाज–काल–डनरपेक्ष आहेत कीं नाहीं, याचा पूणव अभ्यास अजून व्हावयाचा आहे. 
शास्त्र या नावंानें डमरडवणारे मानसशास्त्र, ध्वडनउच्चारशास्त्र, भाषाशास्त्र इत्याडद डवचार आहेत त्यातं हे प्रश्न 
पार सोिडवले असें सागंणारीं भाराभर पुस्तकें डह आहेत; पण शब्द म्हणजे अथव नव्हे व कल्पनाचंा िोलारा 
म्हणजे शास्त्र नव्हे [‘शास्त्र’ हें नावं वाटेल त्या डवचारव्यापारास हल्लीं लाडवतात, मग त्यातं अनुशासन असो वा नसो. तसेंच तत्त्वज्ञान हाडह शब्द 
वाटेल त्या साधारण डवचारास लाडवतात, मग त्यातं ‘तद्वस्तु’ चा डवचार असो वा नसो. आपल्या परंपरेला अनुसरता,ं अनुशासन व डनडित प्रयोगक्षम 
तकव युक्त डवचारमीमासंा असली तर तें शास्त्र, आडण, ‘अंडतम सत्य’ आहे कीं नाहीं व असल्यास तें कसें काय असावें–जाणावें याची मीमासंा असली 
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तरच तें तत्त्वज्ञान. वास्तडवक पाहता ंतर अज्ञानाचा सपूंणव आडण समूळ नाश हेंच तत्त्वाचें ज्ञान म्हणजे तत्त्वज्ञान, आडण तें लेखबद्ध होणें शक्यच 
नाहीं. (अमृतानुभवातंसुद्धा ं तत्त्वज्ञानाच्या मानडसक भावावस्थेचेंच डचत्रण आहे, तत्त्वज्ञान नाहीं). आपले हल्लींचे शब्दप्रयोग इंग्रजींतींल ‘न चल्व  
डफलॉसफी’ ककवा ‘सायन्स्’ आडण ‘डफलॉसफी’ या शब्दावंरून आलेले आहेत, ते पारंपाडरक अथवबद्ध शब्द नव्हेत. (‘डफलॉसफी’ ची चचा िॉ. श्री. 
व्यं. केतकर यानंीं जागजागीं उिम तऱ्हेनें केली आहे). 
 

आपण आपल्या सोईप्रमाणें वगीकरणें कडरतों व नंतर तीं वगीकरणेंच मुख्य करून त्याचं्या कप्प्यातं स्वतःला अिकावनू घेतों. शब्द तयार 
कडरतों व त्या शब्दासंबंंधींच शब्दानंीं शब्दडनष्ठ वाद घाडलतों. एका वगीकरणाचा अन्वय, त्यामागचा डवचार व त्यानुसार तेथें उत्पन्न केलेली 
पडरभाषा, हीं दुसऱ्या वगीकरणाच्या अन्यय–डवचार–पडरभाषेशीं समान ककवा तुल्य असतीलच असें नाहीं हें डवसरून, त्याची डचडकत्सा करीत नाहीं. 
त्यामुळें सिकव डवचार बाजूसच राहतो आडण शब्दाचंा िोलारा हेंच शास्त्र अशी प्राजंल पण भाबिी समजूत करून घेतों. आपणाकंिे प्राचीनकाळीं हें 
नसावें, परंतु पुढें पौराडणक प्रामाण्यानें असा गोंधळ होऊं लागला; तरी जोंवर मूळ शास्रें, दशवनें व वेदागंें याचंा अभ्यास जारी होता तोंवर या गोंधळास 
काहंीं आळा होता. इंग्रजींतील डवज्ञानें व तंत्रें सोडिल्यास पाडिमात्याचंा जुना मानसडवचार, उच्चारडवचार, कलेचा डवचार, समाजाचा (म्हणजे 
शुद्धाथानें जातींचा) डवचार, वगैरेंमध्यें भारुि अतोनात आहे; ग्राह् भाग आहे तो प्रयत्नानें वगेळा काढावा लागतो. या शतकातं मात्र त्या ग्राह् भागातं 
पुष्कळच भर पिंू लागली आहे. परंतु खरें ज्ञान काय तें इगं्रजींतच ही आपली समजूत पूवींपेक्षाडंह हल्लीं अडधक आहे; ती समजूत तंत्र–डवज्ञान 
याबंाबत खरी असली तरी अशी समजूत बाळगणाऱ्याचंा डवषय सामान्यतः डवज्ञानें व तंत्रें हा नसतो तर वर उल्लेडखलेला असतो, ज्याला ‘ह्मू डनटीज्’ 
असें अथवशून्य नावं आहे. इगं्रजींतील जुनाट झालेलीं शब्दभारुिें मराठींत हल्लीं तशींच्यातशींच अडधकाडधक प्रमाणातं आयात होऊं लागलीं आहेत व 
शब्दाला शब्द ठेडवण्यासाठीं शब्दाचं्या टाकंसाळी डनमाण होत आहेत. 
 

प्रश्न कसा व कोणता असावा, त्याचें उिर डमळतें म्हणजे खरोखर काय होतें, साध्यसाधनडववेक कोणता, याबद्दल भौडतक डवज्ञानातं १९ 
व्या शतकातं व डवशषेतः सुमारें डक्रस्तीशक १९१० नंतर फार महत्त्वाचे आडण मूलभतू डवचार झाले व होत आहेत. (त्यामंध्यें हायझन्बर्गव, पाव्ली, 
लेव्ही, किग्ल,् पाव्लॉफ्, फॉन् नॉय् मान्, नोबवट्व व्हीनर व मुख्यतः डपयस्व, डब्रज् मन् वगैरेंनीं अत्यंत सूक्ष्म व पडरणामकारक मीमासंा केलेली आहे, व 
तसेच स्वतंत्र डवचार काहंीं प्रमाणातं स्ट्क्लफड्व, डवग्गष्टाइन्, प्योडत्रम् सॉरॉडकन्, फे्रऽगऽ, रस्सल,् व्हाइट्ट्हेड्, ऑग्ड्न्, डरचड्स्व इत्याडदकानंीं केले 
आहेत. त्यानुंसार चालणाऱ्या डवज्ञानतंत्राचंी डवस्मयकारक वाढ झपाट्यानें झाली व होत आहे. पण आपल्याकिे ‘सा डवद्या या डवमुक्तये’ हें डवसरून 
गेलें  आहे; व या डवद्वानाचंीं नावंेंडह आपणाकंिे फारशीं माहीत नाहींत; तर उलट भाकि अशुद्ध मीमासंाभारुि डलडहणारे जीन्स्, एकिग्टन् असे मूळचे 
वैज्ञाडनक, सात्रव, कीग्योड्व  असले कल्पनाकार, इत्याडदकानंा ंडशरोधायव माडनलें  जात आहे! गोऱ्या साहेबाचंा टाकाऊ माल आपण सोनें म्हणून आयात 

करीत आहोंत!) पण ते प्रगत डवचार मराठींत आलेच नाहींत. त्या डवचारमीमासेंने शब्दभारुि वगेळें काडढता ंयेतें.]. 
 

लयडनर्ममडत ध्वडनडक्रयेनें करावयाची असें म्हटल्यावर या सवव प्रश्नासं तोंि द्यावयास हवेंच; तें तर 
शक्य नाहीं, म्हणून आपलें  अज्ञान स्पष्टपणें जाणीवेंत ठेवनूच इतर डवधानें करावींत हें उिम. तेव्हा ं
तालवाद्याकिून आपल्या अपेक्षा अमुक अमुक असें जें म्हटलें , तें केवळ रूढाथानें, परमाथानें नव्हे; आडण तो 
रूढाथवडह आपल्याला ज्या ज्या भाषाचंें वळण व संस्कारोत्पन्न संवयी आहेत त्याचं्याच संदभांत घ्यावयाचा, 
एवढें प्रथम ठरवू.ं [आपण जर प्रथम आपली परंपरा तपासली व नंतर इंग्रजी वगैरे भाषातंील–शब्द नव्हेत तर त्यामंागचे–डवचार हस्तगत 
केले; आडण या दोन्ही साधनाचं्या योगानें आपला असा स्वतंत्र डवचार करंू शकलों, तर आपली प्रगडत होईल असा डवश्वास वाटतो. मात्र केवळ 
इंग्रजींतील शब्दाचंी पोपटपचंी थाबंडवली पाडहजे. आपणासं शब्द नकोत, त्याचं्यामागचा अथव पाडहजे.] 
 

तेव्हा ंअसें म्हणूं : तालवाद्यातं आपणास थोिा स्वरनाद, म्हणजे काहंीं काळ डटकणारा–पण फार 
काळ नव्हे— डनडित उंचीचा नाद, हवा, तो थोिा कमी अडधक उंच— पण फार नव्हे— सहज करण्याची 
सोय हवी; त्यातूंन आपणासं असे वणव सहज काढता ं यावते कीं ज्यासं आपण आपल्या संस्कारामुळें 
आघाती–अनाघाती–स्वरव्यंजनें म्हणतों. त्यातूंन पाडहजे तर तुटक ध्वडनडह डनमाण कडरता ंयावा. ध्वडनला 
आंदोलनडह देता ंयावें आडण त्याची शस्ट्क्त कमीअडधक कडरता ंयावी. हें सवव, वादनडक्रया चालंू असतानंाचं 
कडरता ंयावें. जेवढा हा आवाकंा अडधक, त्याची सुलभता अडधक, तेवढें तें तालवाद्य अडधक उपयुक्त व 
रंजक असें आपण म्हणू;ं आडण डशवाय आपल्या संगीताच्या एकंदर पद्धडतच्या य व्यवहाराचं्या दृडष्टनें, तें 
वाद्य एका माणसाला इकिून डतकिे नेण्यास व वाजवावयास सुलभडह हवें— या अटीनुसार मोठीं वाद्यें, 
गंुतागंुतीच्या रचनेचीं उपकरणें व यंत्रें हीं आपोआपच बाद होतात. [अथात् डवजेच्या यंत्रणेवर चालणारीं हल्लींचीं वाद्यें 
डवचारबाह् झालीं.] 
 

या कसोटीवर श्रेष्ठकडनष्ठता ठरवावयाची ती प्रघातातंील एकूण वाद्यें घेऊन, हें नव्हे–तें नव्हे–हें 
अडधक बरें, असा डवचार करून ठरडवणें जास्त योग्य ठरेल, नपेक्षा ंपूववग्रहाचा दोष पदरीं येईल. 
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पडहलें  तें ‘मुखवाद्य’, पण तें येथें डवचारातं घ्यावयाचें नाहीं, कारण त्याकिे गायनाची सववच डक्रया 
सोंपडवलेली आहे. टाळी वरील कसोटीला उतरतच नाहीं; म्हणून तीडह वज्यव. म्हणून मानवी 
शरीराव्यडतडरक्त ‘भािंीं’ पहावयास हवीं. 
 

अशा प्रगत वाद्याचें प्रकार चार : तत, ज्यामंध्यें तार, तातं इत्याडद ताणलेली असते तीं; डवतत ककवा 
अवनद्ध, ज्यामंध्यें ताणलेला पृष्ठभाग असतो तीं;–पातळ चामिें ताणलें  असल्यास चमववाद्य असेंडह 
म्हणतात; –घन म्हणजे वाजडवण्यास सोयीस्कर असे एक अथवा अनेक घनपदाथव आडण सुडषर म्हणजे 
पोकळ, ज्यातं फंुकर घालून ध्वडन काढावयाचा. हें वगीकरण डवज्ञानमान्य व जगभर आहे. या वाद्यातं काहंीं 
डनव्वळ स्वरप्रधान, काहंीं डनव्वळ आघातप्रधान व काहंीं दुहेरी उपयोगाचीं असणार. अथात् लय सुटणार 
नाहीं हें सवांतच आहे. तेव्हा ंआपणासं डनव्वळ तालाघातप्रधान वाद्यें व रंजक तालप्रधान वाद्यें डनविावयाचीं 
आहेत. 
 

घनवाद्यें तुटक आवाज डनमाण कडरतात. उदाहरणाथव करताल, डचपळ्या, टाळ, झाजंा, घंटा, 
तास [‘टोला’ असेंडह नावं तासाला देतात. पूवींचें (रत्नाकरातंील) नावं कासं्यताल.] म्हणजे ठोकळ्यानें बिवावयाचा डपतळ 
इत्याडद डमश्रधातुचा गोल तुकिा; पाडिमात्यातूंन उचललेला रायारं्गल ्नावंाचा धातुच्या सळईचा तशाच 
सळईनें वाजडवण्याचा डत्रकोण, इत्याडद. याचेंच प्रगत प्रकार काष्ठतरंग, नडलकातरंग, जलतरंग [जलतरंगाडद 
वाद्यें हीं सचंरूप असून त्यातं सप्तकें  असतात, परंतु ध्वडन डकरटा व तुलनेनें तुटक डनघतो. अनेक तबल्याचंा डमळून ‘तबलातरंग’ डह कडरतात. 
त्याचा लोकडप्रय उपयोग प्रथम ‘अमृतमंथन’ या बोलपटातंील ‘करते रहेना’, ‘आज हमे बन बेहद भाता’ इत्याडद गीताचं्या साथींत ऐडकला; त्यातं 

डवशषेतः  इत्यादी चरणाचंी साथ अप्रडतम होती. ‘लाखाराणी’ या बोलपटातं अडधक प्रमाणातं तबलातरंग होता व 
त्याची नक्कल ‘चंद्रसेना’ या “मद्रासी” बोलपटातं झाली. पण तें स्वरवाद्य नव्हे. वसतं देसाई हे तबलातरंग बरा वाजवीत. सुरेशबाब ू उिम 

वाजवीत.], घंुगरंू, चाळ इत्याडद आहेत, त्यातं स्वरोत्पादनाची सोय असली तरी नाद तुटकच येतो; बरें, 
तुटक म्हणावा तर, करताल सोिून या सवव वाद्याचंा ध्वडन काहंींकाल डटकतो–त्याला ‘आंस’ असते, 
ककबहुना आंस असावी अशीच त्याचंी रचना आहे. म्हणजे, एकंदर अखंि नादाच्या पाश्ववभडूमवर तुटक 
आघात स्पष्ट उठून डदसाव ेअसाच पडरणाम होतो. म्हणून हीं वाद्यें तालाघातप्रधानच होत. 
 

याउलट सुडषर वाद्यें–शखं, कशग, कणा, तुतारी, सनई, पावंा, अल्गूज, पाडिमात्याकंिून घेतलेलीं 
डबगुल (ब्यूग्ल)्, रंपेट, बसून, ओबोए, क्लाडरनेट्, फ्लूट, बाजाची हातपेटी–पायपेटी, रीड् ऑगवन् [बाजाच्या 
पेटीचें मूळ नावं हामोडनयम् (हामोडनयुम्). हें यूरडपयन् वाद्य आपल्याकिे डक्रस्तीशक १८०० नंतर केव्हातंरी आलें . तें येथें स्थाईक झालेल्या 
इंग्रजानंीं आणलें  आडण त्याजंकिून डकडरस्तावं, पासी, ब्रह्मसमाजातंील सुखवस्तु गृहस्थ, वगैरेंनीं प्रथम उचललें  असा तकव  होतो. हें वाद्य 
महाराष्रातं डक्रस्तीशक १९०० पयंत सुप्रडतडष्ठत झालें  असलें  पाडहजे, कारण त्यासबंंधींच्या उपलब्ध पुस्तकातंील सववप्रथम पुस्तक वासुदेव गोपाळ 
बाम याचंें ‘हारमोडनयम अथवा बाजाचीपेटी वाजडवण्याचें पुस्तक’ याची दुसऱ्या भागाची दुसरी आवृडिच मुळीं १९०१ मधील आहे; (आडण तेवढीच 
उपलब्ध आहे); लगोलग १९०४ मध्यें माणकबाई नारायण झावबा याचंें ‘हामोडनयम डशक्षक भाग १’ झालें . परंतु पेशवाईमध्यें या वाद्याचा उल्लेख 
नाहीं, म्हणून १८१८ ते १९०० एवढ्या काळातं आपण तें उचललें  हें डवश्वसनीय वाटतें. [‘प्रो. केरुनाना छते्र यानंीं हामोडनयम वाजवला’ (३० एडप्रल 
१८६० च्या वतवमानपत्रातंील वाक्य. ‘केरोपंताजंवळ कहदी पद्य काहंीं भाग डपयानोवर वाजडवण्यास डशकलो’ (रा. सा. डव. ना. मंिडलक याचंी 
रोजडनशी, १९ नोव्हेंबर १८६४. “… एक डपयानोफोते अने वे हारमोनीयम…” (गायन उिेजक मंिळीच्या स्थापनासमारंभाचा अहवाल, १ ऑक्टोबर 
१८७०). 
 

हामोडनयम् हा रीड् ऑर्गवन्चाच प्रकार, फरक फक्त हवा भरण्याची यंत्रणा आडण सप्तकक्षेत्र याचंा. ऑर्ग वन् हें वाद्य डनदान डक्रस्तीशक 
१२००–१३०० पासूनच आहे. मुळातं ‘पाइ् ऑर्गवन्’ असे. त्यातं नळ्यामंध्यें हवा फंुकली जाते. आपल्याकिील काहंीं डक्रस्ती देवळातं पाइ् ऑर्ग वन्  
आहेत. हें वाद्य अवघि व अवजि, म्हणून ‘पिी’ ककवा ‘डजव्हा’ (‘डजभली’) वर हवा आदळून नाद डनमाण होतो या घटनेच्या आधारें रीड् ऑर्गवन् 
डनघाला. रीड् म्हणजेच पिी. ही डपतळेसारख्या डमश्रधातुची कडरतात. हातपेटी व पायपेटी हे बाजाच्या पेटीचे दोन प्रकार, पण त्याचं्या वादनतंत्रातं 
फार फरक आहे. पेटी बनडवणाऱ्या कारीगराचं्या कौशल्याचा, त्याचं्या अनुभवाचा, व त्यानंा उपलब्ध असलेल्या मालमसाल्याचा, पेटीच्या नादावर 
फार पडरणाम होतो. हल्लीं पेट्या आपल्याकिे बनतात, परंतु काझेरीय् (‘क सडरल’) या फ्रें च बनावटीसारखी ककवा डतच्या खालोखालच्या होःय् नर ्
या जमवन् बनावटीसारखी पेटी होत नाहीं; पिी व पिदे (पट्ट्ट्या) यामंध्यें फार उणीव आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

‘सदाचे तयार’ स्वर, चागंला मोठा स्वरभरणा, वादनडक्रयेचा सोंपेपणा आडण तरीडह डतच्यातं कौशल्य दाखडवण्यास भरपूर वावं, अखंि 
नादक्षमता, बोल काढण्याची सुलभता, इत्याडद गुण बाजाच्या पेटीमध्यें भरपूर आहेत. डशवाय ती नाजुक नाहीं, तुटण्या-फुटण्याची भीडत नाहीं, 
हातपेटी सहज व पायपेटी डवनाकष्ट इकिून डतकिे नेता ं येते व पेटीचा व्यापडह नसतो. यातूंन वाद्याचा आवाज जर मंजुळ असला (हें रीड्वर 
अवलंबून आहे), बनावट ठीक असली (हें भाता–धमनी–, त्याचें माप म्हणजे एका भरण्यातं डकती हवा कोंिून घेता ंयेते त्याचें प्रमाण, पट्ट्ट्याचंा 
इष्ट तेवढा डढलेपणा व एकमेकापंासून सुटेपणा, पट्ट्ट्याचं्या तरफाचंा खटखट आवाज अजीबात न होणें, हवा इष्ट तेवढीच रीड्वर सोिण्याची 
‘खंुट्याचंी’ यंत्रणा, वगैरेंवर अवलंबून आहे) तर साधारण बरा वादकडह थोड्याच मेहनतीनें मोठा रंजक वताव करंू शकतो. मग चागंल्या 
कलावंताचें काय सागंावें? 
 

म्हणून हें वाद्य स्वतंत्र वादन व गायकाची साथ या दोहोंस ठीक आहे. भास्करबुवा, वझेबुवा, अब्दुलकरीम फैयाझखा,ं मास्तर कृष्णा, 
बालगंधवव, गुलामअली, मंझेखा,ं केशरबाई, डहराबाई, जद्दनबाई,… बहुतेक मोठमोठ्या गायकानंीं, स्वरज्ञ गायकानंीं हें वाद्य साथीला घेतलेंच घेतलें . 
 

सवांगपडरपूणव, म्हणजे जो जो नाद, जो जो वणव, अलंकार इष्ट वाटेल तो तो डनघूं शकेल असें, वाद्य एकडह साऱ्या जगातं कोठेंडह नाहीं. 
म्हणून तर वाद्यसखं्या एवढी मोठी आहे. बाजाची पेटी सवांगपडरपूणव कशी असेल? डतच्यातंडह अवगुण–उणीवा आहेतच व असणारच. डतच्यातं मींि 
डनघत नाहीं, कारण रीड् हे सुटेसुटे आहेत, एका रीड्चा नाद व दुसऱ्या रीड्चा नाद यामंधील उच्चनीचत्व अखंिपणें भरून काढण्याची सोय नाहीं. 
मात्र आधींच्या दाबलेल्या पट्टीवरचा भार हळंूहळंू कमी करीत जात त्याचवेळीं नंतरच्या पट्टीवर हळंूच दाब वाढवीत जाणें या डक्रयाकौशल्यानें मींिेचा 
आभास डनमाण कडरता ंयेतो, व रीड् जर मंजुळ असले आडण पट्ट्ट्या बोटाचं्या दाबाला लगेच व सहजसूक्ष्मतेनें प्रडतसाद देणाऱ्या असल्या तर कुशल 
वादकाला हें उिम साधतें. 
 

सुमारें १९२५ च्या आसपास, श्री. टुमणे नावंाच्या कोणा गृहस्थानें बाजाच्या पेटीवर तरफाचं्या तारा बसडवल्या होत्या व त्याचं्यामुळें 
पेटींतून मींि डनघते असा दावा त्याचंा होता; तें ‘जगिान’ नावं डदलेलें  वाद्य घेऊन श्री. टुमणे हे गावंोगावं डफरत. प्रस्तुत लेखकानें ‘जगिान’ 
पाडहलें–ऐडकलें  आहे; परंतु अशा रीतीनें मींि होत नाहीं असेंच त्याला वाटलें . मींिेचा आभास फक्त होतो, व तो वर डलडहलेल्या डक्रयेनेंडह होऊं 
शकतो; म्हणून या तरफाचं्या खटाटोपाची काहंीं गरज नाहीं. सुमारें तीनचार वषांपूवीं भीष्मदेव वेदी या पेटीवादकानें तोच उद्योग पुन्हां केला–व तो 
‘नवा शोध’ असें त्याचें म्हणणें होतें व आहे–, कशासाठीं तर चौवीस तरफातूंन चौवीस ‘श्रुडतनाद’ याव ेम्हणून. हें ज्याला मानवेल त्यानें उचलावें. 
पण त्यानें पेटीमध्यें सुधारणा झाली असें म्हणता ंयेणार नाहीं; सतारीडह तरफाचं्या व डबनतरफाचं्या अशा दोन्ही प्रकारच्या असतातच! 
 

‘बाजाची पेटी बेसुरी’ असा आके्षप नेहमींचाच आहे. हा आके्षप घेणाऱ्याचं्या म्हणण्यातंील मुख्य भाग असा कीं, पेटीला एका सप्तकातं 
फक्त बाराच रीड् (व पट्ट्ट्या), म्हणून फक्त बारा सुटे स्वतंत्र स्वरनाद डतच्यातूंन काढता ंयेतात; परंतु या बारा सुराचं्या व्यडतडरक्त असेडह अनेक 
इतर नाद सगंीतातं असतात ते पेटी दाखवू ंशकत नाहीं. (या इतर नादापंैकीं काहंीं, या पुस्तकातं (टीकाडटप्पणी : ६. लयागंसाधन : स्वरागं) वर, 
६·१४ या क्रमाकंाच्या टीपेंत ∨ आडण ∧ व [] अशा खुणानंीं सुचडवले व त्याचं्या उत्पडिचा एक प्रकारडह साडंगतला.) हें म्हणणें अगदीं खरें आहे. या 
उणीवेची भरपाई काहंीं प्रमाणातं अशी केली जाते कीं, पट्टीवरचा दाब जेवढा कमी तेवढी तरफ कमी उचलली जाते व पूणव दाब देण्यानें जेवढ्या 
उंचीचा स्वरनाद डनघावा त्याहून कमीकमी उच्चता काहंीं प्रमाणातं डनमाण करता ंयेते. मात्र याला पट्ट्ट्याचंी यंत्रणा उिम व वादक चागंला हवा, 
आडण हें कृत्य सथंलयातंच होऊं शकतें; म्हणून दोषडनष्कृडत पूणवपणें होऊं शकत नाहीं. ती व्हावी याला उपाय एकचः जेजे सूक्ष्मफरकाचे नाद हव े
असतील त्याचें त्याचें रीड्स् पेटीमध्यें घालून ठेवणें आडण हव ेतेव्हा ंते रीड् वाजतील अशी पट्ट्ट्याचंी यंत्रणा करणें. 
 

परंतु पट्ट्ट्या बाराहूंन अडधक झाल्या कीं वादनसुलभता जाते! (ऑर्गवन्लाडह पूवीं चौदा पट्ट्ट्या असत, त्या कमी कराव्या लागल्या). 
म्हणून बारा पट्ट्ट्यामंध्येंच अडधक रीड्ना ंहवी तशी चालना देण्याची शक्यता पहावी लागली. हें काम अनेकानंीं केलें , त्यात बोझाकें व एडलस् हे 
यशस्वी झाले व एडलस्ची यंत्रणाच अडधक चागंली ठरली. (या पाडिमात्याचंें लक्ष फक्त डपयानो व रीड् ऑर्गवन् याकंिे होतें. डपयानो हा ऑर्गवन्
नंतरचा, रीड् ऑर्गवन् डपयानोनंतरचा. हामोडनयम्चा नाद पाडिमात्यानंा दुबळा वाटतो म्हणून त्याचं्याकिे हामोडनयम्ला डवशषे स्थान नाहीं–
हामोडनयम्चेंच भावंि ‘आकोद्य ां’ मात्र काहंीं प्रकारच्या सगंीतातं वापरतात). एका पट्टीखालीं दोन रीड्; त्याचं्यावरील छोटी खंुटी मागेंपुढें हवी तशी 
ओढून त्या दोहोंपैकीं हवा तो एक रीड् त्याच पट्टीनें वाजावा, अशी ही यंत्रणा आहे. 
 

हीच यंत्रणा हातपेटीमध्यें वापरून कै. ग.ं डभ. आचरेकर या थोर सगंीतज्ञानें सुमारें १९२७ मध्यें सुधारलेली पेटी केली, आडण सुमारें 
१९३१ च्या आसपास कै. गोकवदराव टेंब ेयानंीं ती वापरण्याचा डनिय करून डतला पुढें आणलें . (हेल्मोल्त्स्च्या पुस्तकाच्या इंग्रजी भाषातंरातं एडलस्
नें जीं भाराभर पडरडशष्टें डदलीं आहेत तीं वाचणाराला सहज कळेल कीं आचरेकराचंी यंत्रणा ही स्वतंत्र नव्हे. डशवाय १९१४–१५ मध्येंच क्लेमटं्स् 
यानंीं, एडलस् व त्याचें पेटंट् खरेदी करणारी मूर् अ ण्ड् कंपनी याचं्या परवानगीनें व सहाय्यानें ती यंत्रणा वापरली होती, परंतु क्लेमंट्ट्ससूची 
स्वरडमळवणी आपल्या वतावाप्रमाणें नव्हती म्हणून ती फार मोठी पायपेटी वादनयोग्य ठरली नाहीं). आचरेकराचं्या पेटीला श्रुडतमजूंषा, सवंाडदनी 
वगैरे नावंेंडह देण्याचा प्रयत्न झाला. 
 

यातं १२×२ = २४ स्वरनाद एका सप्तकामध्यें डनघतात, पण त्याहूंनडह अडधक नाद आलापीमध्यें सहज घसरून लागलेले असे लागून 
जातात; त्याचंी सोय या यंत्रणेनें होत नाहीं. दुसरें असें कीं ‘पेटी आधीं लावनू घ्यावी लागते,’ म्हणजे २४ पैकीं जे १२ नाद अमुक एका गीतामध्यें 
प्रमुख, स्ट्स्थर असे हवेत तेच आधीं खंुट्या ओढून डमळवनू घ्यावयाचे, उरलेले १२ मग वाजत नाहींत. परंतु प्रस्तुत लेखकानें व इतरडह अनेकानंीं 
मोजमापें घेऊन डसद्धच केलेलें  आहे कीं, आलापाच्या सदंभानें सप्तकातंील प्रत्येक स्वरनाद सूक्ष्मप्रमाणानें कमी अथवा अडधक असा, एकाच 
गीतामध्यें, सहजतेनें बदलून जातो. म्हणून १२ चे २४ करणें अथवा १२ पैकीं एकादा नाद सूक्ष्मप्रमाणानें चढणें–उतरणें ही डक्रया वादन चालंू 
असतानंाच व्हावयास हवी! आडण तशी यंत्ररचना केल्यास वाद्य बोजि होतें आडण वादन स्ट्क्लष्ट होतें–पेटीचा पेटीपणाच जातो. प्रस्तुत लेखकानें 
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१९४६ मध्यें इंदौर येथें एका सप्तकातं ४८ नाद देणारी पेटी बनडवली होती त्यावेळचे हे अनुभव आहेत. असे सूक्ष्मातंरनाद हवा, धूळ इत्यादींमुळें 
सहज भ्रष्ट होतात; भाता कमीअडधक जोरानें चालडवणें, पट्ट्ट्या कमीअडधक दाबणें यामुंळें तर फारच भ्रष्ट होतात, हाडह अनुभव आला. 
 

म्हणून १२ सुराचंी उिमशी पेटी, आडण उिमसा वादक, हें पुरतें; पेटी अमुक एका पट्टीला आधारस्वर धरून डमळवनू घेतली म्हणजे 
झालें , असें वाटतें. ज्या वाद्यातं जें अपेडक्षतच नाहीं तें उगाच त्याच्या अंगीं डचकटडवण्यातं फारसा मतलब नाहीं. लेखकाचे ज्येष्ठ सस्ट्न्मत्र प्रो. भा. ब. 
देशपािें यानंीं दहाएक वष ेअतोनात खटपट करून इलेक्रॉडनक्  पेट्या केल्या त्याचंेंडह मत शेंवटीं असेंच झालें  आहे. (पेटी डमळडवतानंा रीड् घासंावा 
लागतो. अग्रभागीं घासूंन नाद चढतो, मुळाशीं घासूंन उतरतो). 
 

एका पट्टींत डमळडवलेली पेटी दुसऱ्या पट्टीला आधारनाद करून वाजडवल्यास बेसुरी वाजते व वाजणारच. त्याला उिम उपाय म्हणजे 
१२ वेगवगेळ्या पेट्या बाळगणें. मधू पेिणेकरानें तें केलें . पण सवांस तें कसें शक्य आहे? हा दोष पेटीचा खरा आहे. तो काढण्यासाठीं आचरेकरानंीं 
आपली स्वरडमळवणी हरजागीं थोिी थोिी जुळवनू घेतली. अशानें जो फरक झाला तो खपून जाण्यासारखा आहे एवढेंच. तेव्हा ंसुधारलेली पेटी 
वापरावयाची तर आचरेकराचंी हें मत समंजस असाच लेखकाचा अनुभवाधाडरत कल आहे. 
 

उपरोक्त दोष पेटीचे एकटीचेच नव्हेत. पिदे असलेलें  कोणतेंडह वाद्य या दोषांपासून मुक्त नाहीं! त्यातं इतकें च होतें कीं, सतार–बीन 
आडद वाद्यामंध्यें तारेवर बोटाचा दाब वगैरे सहज कमीअडधक करता ंयेतो. पण ‘पिद्याचं्या जागा’ सववसदंभांत सवव तारावंर सुरेल असें मुळींच नव्हे. 
 

पेटींतून बोल काढणाऱ्याचंा आदशव कै. गोकवदराव टेंब,े आडण आलापीचा आदशव डवठ्ठलराव कोरगावंकर. पायपेटीच्या साथीचें तंत्र वेगळें 
आहे, त्यातं कै. व्य.ं ब. पेंढारकर, हरी देशपािें, कशदे, भोपे–अष्टीकर, अनंता डलमये हे उिम. काबंळे हे दोन्ही तंत्रातं उिम. बशीरखा,ं शकंरराव 
कडपलेश्वरी, मधू पेिणेकर, राजा कोसके, म्हापसेकरबाई, पटवधवन, जळगावंकर हे बोल व आलापी या दोहोंतडह तयार. महाराष्राबाहेरची पेटी 
अशी कणवमधुर वाजली नाहीं, असें म्हणणें फारसें चुकीचें नव्हे. 
 

इतक्या गुणी वाद्यावर काहंीं जणाचंा फार रोष असतो आडण तो दर पाचं दहा वषांनीं उफाळून येतो, वादावादी होते, ‘श्रडुत, टेंपड्व स्केल्, 
डवज्ञान’ वगैरेंची उजळणी होते; जे सूक्ष्मस्वरज्ञानी नव्हेत ककवा डवज्ञानाचा गंधडह ज्यानंा ंनाहीं, पाडिमात्य सगंीताचा ज्याचंा अभ्यासडह नाहीं, त्यानंीं 
केलेली पोपटपंची ऐकूनवाचून हंसूचं येतें. तूतव येवढें डलडहलें  तर पुरेल कीं पाडिमात्याचंा सा म्हणजे C ‘आडण तो पेटीच्या सुरुवातीस पडहल्या 
पट्टीवर डनघतो कारण त्याचा रीड् दरसेकंदास २४० वेळा ंमागेंपुढें कंप पावतो,’ इत्याडद भाषा अगदीं अिाणी आहे. टे्वल्व्ह्–टोन् ईक्वली टेंपड्व स्केल ्
हें जुळडवतानंा ंबड्याबड्या कारीगराचं्या नाकातं दम येतो; ते फक्त जुळवणीसाठींच ठेवलेले असतात, आडण ष्टाइन्वे, बन्वष्टाइन् अशा नामाडंकत 
डपयानो कंपन्यामंध्यें त्यानंा हजारों रुपये पगार असतो. इतकें  असूनडह यंत्रानें घेतलेल्या नादालेखातं स्पष्ट डदसतें कीं त्याचं्या डमळवणीनें सप्तकाचे 
१२ समान भाग झालेले नाहींतच, कोठेंकोठें छोटा–मोठा फरक राडहलाच आहे! आपल्याकिच्या गैरमाडहतगार लोकानंीं ‘टेंपड्व स्केल्’ बद्दल 
पोपटपंची करंू नये हें उिम. डवज्ञानाबद्दल येवढेंच सुचवलें  तरी चालेल कीं बेरीज–वजाबाकी–गुणाकार–भागाकार इतक्या पाटीगडणतसामग्रीनें 
स्वरशास्त्र होत नाहीं; ज्याला डनदान डिफरस्ट्न्शय्ल ्ईके्वश्न्स व सीरीज् एक्स् पान्शन्स्  हे गडणतडवषय माहीत नाहींत त्यानें स्वरशास्त्राच्या डवज्ञानाच्या 
गप्पा मारंू नयेत. 
 

या डवषयाचा परामशव ‘स्वररागडवचार’ पुस्तकातं येईल. येथें प्रस्तुत डवषय जो स्वरागं, तालागं व तालवाद्यडववके, त्याच्या नीट 

समजुतीसाठीं, वाचकाला आपला असा डवचार कडरता ं यावा म्हणून, अवश्य तेवढें वणवन केलें .] इत्याडद, हीं मुख्यतः स्वरप्रधान 
आहेत. शखं, कशग, कणा, तुतारी, डबगुल, यातं स्वरादंोलन होतें, काहंीं तुटक आवाजडह डनघतात, पण 
तज्जन्य लय अल्पकाडलकच असतो. बासंरी, सनई, पावंा, अल्गूज, रंपेर, बसून्, ओबोए, क्लाडरनेट्, 
फ्लूट, बाजाची पेटी, रीड् ऑर्ग वन्, यातं तुटक आवाज व डनयडमत लयाचे आघातयुक्त कालखंि कडरता ं
आले तरी मुख्य प्रयत्न व भर स्वरडनर्ममडत आडण तींतून लयतालडनर्ममडत यावंर असतो. डबसडमल्लाबधंूंची 
सनई आज लोकडप्रय आहे आडण तींत ते “नासासासासासासासा, पसासासासासासासा, 
पनानानानानानाना, नारारारारारारारा” अशा तऱ्हेचे ‘झाल्या’च्या अंगाचे प्रकार कडरतात हें खरें, पण ते 
सतत नव्हेत, वैडचत्र्यादाखल. असेच प्रकार ‘तयारी’चे पेटीवादक कडरतात; पण सवोिम पेटीवादक म्हणून 
देशभर मान्य असलेले कै. गोकवदराव टेंब,े श्री. डवठ्ठलराव कोरगावंकर, कै. शकंर कडपलेश्वरी, बशीरखा ं
वगैरे जण या भानगिींत न पिता ं पेटी हें स्वरवाद्य, त्यातूंन स्वरागंाचेंच नतवन दाखवावें हेंच उडद्दष्ट, असें 
माडनतात. म्हणून यातंलें  कोणतेंडह तालवाद्य नव्हे. 
 

तंतुवाद्यातं सारंगी तर मुख्यतः स्वरागंप्रधान [सारंगी ही एक वीणा आहे. डतचें मूळ नावं सौ-रंगी व ती मुसुलमानानंीं 
कहदुस्तानातं आणली अशी भाकि समजूत आहे. ‘रावणहिा’ नामक राजस्थानी गावंठी वाद्यातूंन मुसुलमानानंीं ‘सौरंगी’ उत्क्रातं केली अशीडह एक 
भाकि समजूत आहे. पण पुरावा डनर्मववाद तो असा कीं, ज्या गं्रथाच्या रचनेच्या वेळीं मुसुलमानाचंें भारतीय सगंीतातं काहंीं अस्ट्स्तत्व सुरंू झालेलें  
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नव्हतें म्हणतात त्या सगंीतरत्नाकराच्या तृतीय प्रकीणवकाध्यायातं २१३ ते २१५ या श्लोकातं एकूण २० वीणाचंी नावंें आहेत, त्यातं सारंगी हें चक्क नावं 
आहे व रावणहिा हेंडह वेगळें आहे— 
 

औदंुबरी च, षट्कणो, पौणो, रावणहस्तकः । 
 

सारंगी–आलपनी इत्यादेः ततवादस्य वादकाः ॥ 
 

पुढें सहाव्या अध्यायातं नानावीणाचें रचनाघटक, स्थूलरचना, मापें आडद आहे. त्यातं केवळ धातुच्या तारा व छेि करण्याच्या वीणा, 
ककवा फक्त भोंपळ्याचं्या तंुब्याचं्याच वीणा, असें नाहीं. लाकूंि पोंखरून केलेल्या, मेषातं्र ककवा गोवत्सातं्र म्हणजे मेंढी-बकऱ्याच्या ककवा 
गायबैलाचं्या वासंराचं्या आंतड्याचं्या केलेल्या तातंी, तरफा, कोण अथवा धनुष म्हणजे गज अथवा धनुकली [‘कोण’ शब्द बोटाचंी डचमटी, नखी, 
गज अशा तीन अथाचा आढळतो परंतु येथें कोण=गज हाच अथव आहे. हें ‘वाद्यवादनडवचार’ पुस्तकातं डसद्ध करंू. कोणवाद्य आडण अंगुडलवाद्य असें 
वगीकरण जेथेंजेथें आहे डतथें कोण=धनुष (गज). नखी ककवा जवा (प्लेक्रम्) नव्हे.], हें सवव आहे. एवढें खरें कीं सारंगीची रचना व डतचे घटक 
अमुकच असें स्पष्ट नाहीं. परंतु आहे तो गं्रथगत पुरावा, डनदान प्रचडलत भाकिाचें खंिन करण्याइतका स्पष्ट आडण समथव आहे हें डनडित. 
 

सारंगी हें वाद्य हीन, सारंगीवादक हा सामाडजक दृष्ट्यां हीनच नव्हे तर हीनकुलोत्पन्न, “नायडकणींचा भाऊ ककवा ‘मामा’” अशाडह 
समजुती आहेत व त्या खानदानी कलावंतामंध्येंडह आहेत. त्याच्या उलट दाखले असे कीं, सारंगीचें साम्य अथवा बीज डकन्नरी आडण डपनाकी या 
प्राचीन वीणामंध्यें नाहीं असें नाहीं, आडण ‘डकन्नरी वीणा ही डकन्नरनामक गंधववतुल्य प्राण्याचंी व डपनाकी ही भगवान् शकंराच्या गणाचंी’ अशी समजूत 
खानदानी कलावंताचंी असते. तें असो. दुसऱ्या बाजीरावाच्या पदरचे पुण्यातंील एक दरख्दार नगरकर हे ‘सारंडगये अप्रडतम’ अशी नोंद 
दफ्तरदाखल आहे. सगंीताचे आधुडनक महापंडित भातखंिे याचें, गायनोिेजक मंिळीच्या क्लासातंले, डशक्षक नझीरखा ंव त्याचें बंधु छज्जखूा ं हे 
‘मोरादाबादवाले’ ककवा ‘भेंिीबाजारवाले’ खानदानी कुळातंले याबद्दल मतभेद नाहीं; आडण हे नझीरखा ं ‘सगंीतसम्राज्ञी’ अंजनीबाई मालपेकर 
याचें पूज्य गुरु व भातखंड्याचें पडहले शास्त्रमागवदशवक हेंडह प्रडसद्ध आहे. इंदौरचे नानासाहेब पानसे यानंा तालसम्राट् म्हणत व त्याचंा थाट 
सरदाराचा असे; त्याच नानासाहेबाचें पुत्र बळवंतराव आडण नातू शकंरभयैा (पुण्यातंील बेलबागेचा वतनदार) हे पखवाज, तबला यापं्रमाणें सारंगीडह 
वाजवीत. गुलामअलींना कमअस्सल म्हणणे हा महान् अपराध म्हटला जाईल, पण तेच गुलामअली उिम सारंगीवादक आहेत. डकत्येक खानदानी 
उस्ताद, वय झाल्यानंतर आवाज नष्ट झाल्याकारणानें सारंगीच्या साहाय्यानेंच डशष्यानंा ंतालीम देतात. सारंगीवाल्याची प्रडतष्ठा बीनकारापेक्षा ंकमी 
झाली ती दरबारगायनामुळें. राजासमोर उभेंच राडहलें  पाडहजे ही दरबारची रीत; परंतु बीन हें उभें राहून वाजडवणें अशक्य म्हणून बीनकार (व त्याचा 
साथी पखवाडजया) हे बसण्याची परवानगी घेत व अथात् ती त्यानंा ंडमळे. पण सारंगीवाला (व त्याचा पखवाडजया ककवा तबलजी) हे आपलीं वाद्यें, 
कमरेला उपरणें बाधूंन त्यामध्यें अिकावनू, उभें राहून, वाजवू ंशकत; तोच प्रकार गाडयका व नतवकी याचंा. ‘बसावयाची परवानगी’ डमळणें हा 
गाडयकेचा बहुमान असे. गाडयकाचंी साथ सारंगीवरच डवशषे खुलते, म्हणून सारंगी क्षदु्र असें उगाच डहणवणें सुरंू झालें . 
 

छोटा आकार, हलकें  वजन, फुटण्याची धास्ती नाहीं, गज–चावी, ‘राजन’ (राळ) हीं हत्यारसाधनें सारंगीलाच अिकावलेली, वेगळीं 
ठेवण्याची गरज नाहीं, हे सारंगीचे ‘व्यावहाडरक’ गुण. २४ ते २७ साध्या तरफा आडण १० ते १४ जव्हारीदार तरफा असल्यामुळें स्वरगुजंन अतुलनीय 
प्रकारचें, तातंीमुळें जणू ंकाय मधुर मानवी असाच स्वरनाद, मींि–घसीटीपासून नाना वणोच्चारासंमान अलंकार डनघण्याची सुलभता, हे सारंगीचे 
नादगुण इतर कोणत्याडह वाद्यातं नाहींत, आडण वाद्य डबनपिद्याचें म्हणून सूक्ष्मस्वरभेदडह उत्पन्न करण्याला प्रत्यवाय होत नाहीं. 
 

परंतु या वाद्याची तंतडमळवणी दरखेपेस तपासून ठीक करावी लागते, आवाज दोन सप्तकाचं्या पलीकिे उंच गेला कीं नाद एकदम 
तीक्ष्णसा होतो, म्हणून उपयुक्त स्वरक्षेत्र फक्त अिीच सप्तकाचंें, योग्य अशा तारा–तातंी वगैरे ‘सामान’ डमळण्याची आजकाल मारामार, हे 
सारंगीचे दोष. सपाट तान सारंगीवर दाणेदार मुलायम अशी येत नाहीं. बोल डनघतात त्यामंध्यें गजाचें काम फार महत्त्वाचें; गजाला जरा 
गुळगुळीतपणा आला–गजाचा हात जरा डतरपा ककवा कमीअडधक मागेंपुढें झाला तर बोल डबघितो, गज जरा डतरपा झाला कीं नाद डचरकतो. 
डशक्षणास लागणारी मेहनन व कष्ट, काळ फारच. असे दोषडह सारंगीचे आहेत. 
 

बोलातं पटाईत असलेला वादक सारंगी अक्षरशः ‘बोलवूं’ शकतो. परंतु नादगुंजन आडण आलाप हे सारंगीचे गुण कामीं आणलेच 
पाडहजेत, तेव्हा ंसारंगी हें तालवाद्य होऊं शकत नाहीं. स्वरागंाच्या जोिीनें तालागं उिम जातें एवढेंच, परंतु तालागं हें मुख्य कडरता ंयेत नाहीं. 
 

अपार कष्ट केल्याडशवाय सारंगी प्रसन्न होतच नाहीं आडण प्रसन्न सुद्धां कणाकणानेंच होते. डशवाय वादकाला आपल्या वाद्याची देखभाल 
दुरुस्ती–तंदुरुस्ती राखणेंकरणें स्वतःच पहावें लागतें. त्यामुळें सारंगीवादक प्रडतडष्ठत मध्यमवगामध्यें अडतशय कमी होते व आहेत; म्हणून हें वाद्य 
फारसें पडरडचत नाहीं. अथात् मध्यमवगीय रसग्रहणात्मक डलखाणामध्यें सारंगीबद्दल डवडचत्र डवधानें आढळतात–एक तर अत्यंत तारीफ ककवा 
अडतशय डहणडवणें हें आढळतें. पण प्रत्येक वाद्यातं काहंीं गुण, काहंीं दोष आहेत हें लक्षातं घेणें अवश्य आहे. सारंगीचे गुण जे आहेत ते अतुल्य 

आहेत; पण डतच्या मयादाडह अनेक आहेत.]; तींत दाणेदार सपाट तानसुद्धा ंनीट डनघणें अवघि. ही सारंगीसुद्धा ंमहूवम 
बुंदूखा ंबीनाप्रमाणें सुट्या स्वरानंीं वाजवू ंशकत, पण असे फारच थोिे, आडण त्यानंींडह ती कला स्वतंत्र 
कष्टानंीं साध्य केली; इतकें  असूनडह मोठ्या स्वरके्षत्रातंील स्वरनतवन हाच उदे्दश होता. कोका वगैरे 
सारंगीचेच प्रकार. डदल् रुबा, ताऊस [ताऊस म्हणजे मोर. हें ईरानी नावं आहे. या वाद्यातं व डदलर्ुब्यातं मुख्य फरक असा कीं 
ताऊसची कोठी डदलर्ुब्याहून अरंुद, व कोठीच्या बुिाला मोराच्या मानपोटाचंा आकार डदलेला असतो. इसराज हाडह तसाच पण त्याला मोर नाहीं. 
या तीन वाद्याचं्या जाडतची तुलना आपल्या प्राचीन ‘डकन्नरी’ वीणेशीं होईल; पण डकन्नरी वीणा ही भोंपळ्याची असे. हीं गजानंीं वाजडवण्याचीं व डशवाय 



 अनुक्रमणिका 

पिदे असलेलीं, सारंगीहून सोंपीं वाद्यें. परंतु तातंी नसून तारा असल्यामुळें नाद मानवीतुल्य होत नाहीं, तीक्ष्ण होतो. या वाद्यातं बोल सारंगीइतके 

नव्हेत, घसीट सपाट्यानें घेणें कडठण, पण सपाट ताना सुलभ. हें वाद्यडह स्वरागं–तालागं समप्रमाण करणारे, पण तालागंप्रमुख नव्हे.] इत्याडद, 
गज आडण पिदे याचं्या साहाय्यानें वाजडवण्याचीं जीं तंतुवाद्यें, त्यामंध्यें पिद्यामुंळें  सुटे वणव डनघण्याची 
सुलभता असल्यामुळें  तीं सारंगी व सतार या दोहोंमध्यें पितात, तेव्हा ं त्या दोहोंचाच डवचार केला तरी 
पुरेल, वगेळा असा या वाद्याचंा डवचार नको. नानातऱ्हेच्या पिद्याचं्या व छेि कडरण्याच्या वीणा म्हणजे बीन 
[बीन म्हणजेच वीणा. नानातऱ्हाचं्या वीणा आहेत. वेदकालीन वाण (मरुत्), डपच्छोरा, अलाबु, वक्रा, कडपशीषा, महावीणा, शीलवीणा याचंा उल्लेख 
(टीकाडटप्पणी : ४. लयपडरणाम, मात्रा, कला आडण मागव) वर केलाच. उपलब्ध तडमळ गं्रथापंैकीं ‘डसलप्पडधकारम्’ मध्यें गरुि, मकर, सगोि 
इत्याडद ‘याळ्’ वर्मणलेले आहेत, ते सवव कोठीसह अथवा कोठीडवना असलेले, वक्रदंिाला अनेक तारा बाधंलेले ‘हा्व’ प्रकार आहेत. असेंच एक वाद्य 
मोहंजोदिो मध्यें सापंिलें . अमरावती डशल्पातंडह तसे आहेत व एकतर छोट्या सरोदासारखें भासतें. याळ् व ‘वक्रा’ जाडतच्या वीणा या समान 
असाव्या. नाट्यशास्त्रातं नऊ प्रकारच्या, वेगवगेळी ताराचंी सखं्या असलेल्या, वीणा साडंगतल्या आहेत पण रचनावणवन नाहीं. मात्र एक तकव  असा 
होतो कीं वक्रा, कूमा, अलाबु हीं तीन नावंें वीणाचं्या तीन मुख्य प्रकारजातींचीं असावीं. वक्रा वीणा या सवव द्राडवि ‘याळ्’ सारख्या अथवा पाडिमात्य 
‘हा्व’ सारख्या, वक्रदंियुक्त असाव्या; कूमा वीणा या हल्लीं आपण सन्तूर वगैरे वाद्यें ओळडखतों तशा म्हणजे मुख्यतः एक (कूमाकार) पृष्ठडवस्तारानें 
मोठा परंतु खोलीला कमी असा पोंकळ पदाथव व त्याच्यावर तारा, अशा रचनेच्या असाव्या; आडण अलाबु वीणा या सवव आजच्या आपल्या तंबोरा–
बीन–सतार इत्याडद प्रकाराचं्या असाव्या. अलाबु म्हणजे तंुबीफल, तंुब, म्हणजे भोंपळा. पोंखरलेली कोठी हा अलाबुवरून सुचलेला प्रकारडह 
माडनता ंयेईल. 
 

तात्पयव, सववच ततवाद्यें या वीणा, असा प्राचीन अथव डदसतो. आजडह हडरदासाचं्या–भजनकीतवनकाराचं्या–गळ्यातं जी छोटी 
भोंपळायुक्त एकतारी–दोनतारी–चारतारी डदसते डतला ‘वीणा’ असेंच परंपरागत नावं आहे. 
 

वीणाचं्या रचना प्रथम सगंीतरत्नाकरातं व नंतर स्वरमेलकलाडनडधमध्यें व रागडवबोधातं आढळतात. नंतरच्या गं्रथामंध्यें ताराचं्या 
डमलावटी, पिद्याचंीं स्थानें व त्यावंरील स्वराचंी नामपडरभाषा, इत्याडद वणवनें फक्त आहेत आडण त्यामंध्यें काहंींकाहंीं फरकडह आढळतो. परंतु 
वेगवगेळ्या आकाराचं्या–लाबंीच्या, भोंपळा ककवा कोठी असलेल्या, तारा ककवा तातंी असलेल्या, पिदे असलेल्या ककवा नसलेल्या, एक ककवा दोन 
भोंपळ्याचं्या, तरफा असलेल्या ककवा नसलेल्या, छेिीच्या ककवा गजानंीं वाजडवण्याच्या, जव्हारीदार अशा वीणा–जवळजवळ आज डदसतात 
तशाच–रत्नाकरातं वर्मणलेल्या आहेत. पूवींच्या वीणा म्हणजे काहंींतरी प्राथडमक–अप्रगत अनगि, ही कल्पना जो काळ सुचडवते तो काळ 
वेदसडंहताचं्याडह मागें काहंीं शतकें  नेला पाडहजे हें स्पष्ट आहे! आडण तसें केल्यास डसद्ध–अडसद्ध ठरडवण्यास, ककबहुना काहंींडह डवधान करण्यास, 
काहंींच आधार नाहीं. 
 

तंुब = भोंपळा, दण्ि = दािंी, सारी अथवा साडरका = पिदे, मेरु = आढी, ककुद (ककुभ्) = घोिी, चलशकूं = खंुट्या,, दृढशकूं = 
तारदान, जीवा = जव्हारी, पडत्रका = पिी, तंत्री = तार, आंत्र = तातं, कोण (धनुष) = गज, झडल्लका = डचकारी ककवा झील (किझील), टीपा 
= टीप इत्याडद पडरभाषा अडतस्पष्ट आहे, व ती डनदान डक्रस्तीशक १००० पासून तरी आहेच आहे. 
 

आधीं रुद्रवीणा असे, डतच्यावर पिदे कमी व सरकते असत आडण नंतर सरस्वती वीणा आली, डतचे पिदे पके्क व एकेका सप्तकासाठीं 
बारा, अशी काहंीं जणाचंी समजूत आहे. डतला आधार नाहीं. [उलट कैलासचंद्र देव हें ऐडतहाडसक डसद्ध आहे म्हणून ठाम डलडहतात. त्याचा आधार 
काय तर त्यानंीं स्वतःलाच ‘बृहस्पडत’ हें नावं घेतलें  आहे.] 
 

दािंीच्या टोंकाला कधीं मकरमुखाकर असतो तेव्हा ं तीच रुद्रवीणा. कमी पिदे असून तेच सरकावनू तीव्रकोमल स्वर हव े तसे 
लावण्याचा प्रकार पूवीं असेल; नाहीं असें नाहीं. परंतु केवळ तेवढाच (चलथाट) प्रकार तेव्हा ंहोता या डवधानाला आधार नाहीं. मूच्छवना व ‘साधारण’ 
नावंाची स्वरसारणेची डक्रया या डववेचनावंर उभारलेला तो तकव  आहे, परंतु तीं डववेचनें वादनसबंद्ध नसून स्वरस्थानाचंी डनडिडत सागंण्यासाठीं 
आहेत. त्या डववेचनामंध्यें सप्तकातंील सात स्वरनाद कोठें, व त्याचंें वरखालीं (कोमलतीव्रत्व) होणें कसें व डकती, हें साडंगतलें  आहे; परंतु वाद्याला 
तारा ककवा पिदे एका सप्तकातं अडधकाडधक सातच, असें त्यातूंन डनर्मववाद डनष्पन्न होत नाहीं. ‘अचलथाटाचंा बीन’ तुकांनीं तयार केला व तो 
अमीरखुस्रौ या सगंीतज्ञानें गोपाळ नायकाच्या मदतीनें केला असा ‘डसद्धांत’ कोणी माडंितात, तीं केवळ स्वकपोलकस्ट्ल्पतें वारंवार ठासूंन 
साडंगतलेलीं आहेत. त्यानंा कशालाच काहंींच आधार–पुरावा नाहीं. 
 

रुद्रवीणा ककवा तत्सम मोठ्या वीणा या उभ्या धरून वाजडवतात; एक भोंपळा खादं्यावर व एक मािंीला लगटून येतो; याला वीरासन 
उडचत माडनतात. कोणी या वीणा आिव्या धरूनडह वाजडवतात. तर उलट छोट्या वीणा (जशी तंजाऊर वीणा अथवा सरस्वती वीणा) या सामान्यतः 
आिव्या धरून वाजडवतात, पण कोणी सतारीप्रमाणें उभ्याडह धडरतात. वीणा उभी धडरल्यास छेि चागंली खणखणीत होते, परंतु िाव्या हाताचें सूक्ष्म 
स्वरकाम अवघि जातें. 
 

बीनाचे गुण ककती सागंाव?े त्याच्या नादाचा डटकाव (आंस) व घुमारा (गाज) हे दोन्ही भरपूर असतात; कान कसे भरून जातात. रचना 
अशी कीं प्रत्येक स्वराचे सवंादसबंद्ध अंतनाद भरपूर आडण स्पष्ट, डटकाऊ असे उमटतात. खजवमंद्र ऐकावा तर बीनाचाच. मींि, घसीट, 
कणखटका, बेहलावा, आंदोलन, स्फुरण, हंुकार इत्याडद अलंकार बीनामध्यें फारच हृद्य होतात. म्हणून डवलंडबत लयाच्या आलापचारीला 
बीनासारखें वाद्य नाहीं. 
 



 अनुक्रमणिका 

परंतु दु्रतलय व दु्रतालंकार हे, आंस–गाज याचं्या भरपूरपणामुळें, बीनातं खुलत नाहींत. दु्रतलयातं पिद्यावंर तार आपटून खटखट 
आवाज होतो, तो टाळणारा कलावंत हल्लीं क्वडचत् आढळतो. मुरकी, हरकत, झमझमा, हेडह बीनास योग्य नव्हेत. बीनाचे भौडतक–पार्मथव दोषडह 
मोठे. अवजिपणा, फुटण्याची धास्ती, मेण व राळ याचं्या लुकणावर दाबून डचकटडवलेले पिदे हवेनें मागेंपुढें कलण्याची भीडत, हे दोष तर प्रमुखच; 
परंतु मोठी ककमत आडण अभ्यासाला लागणारा वेळ व श्रम या अिचणीडह लक्षातं घेण्याइतक्या आहेत. यापंैकीं काहंीं दोष छोट्या बीनामध्यें कमी 
असतात; तंजाऊरबीनाचा (खालचा) भोंपळा म्हणजे पोखरलेलें  लाकूंिच असतें, तें फुटण्याची धास्ती नाहीं. अथात् आंस–गाज हेडह त्या बीनातं 
कमी; तरीडह तें वाद्य उिमच. परंतु बीनवादनाला सारंगीवादनाप्रमाणेंच अडतसूक्ष्म स्वरज्ञान व तयारी लागते, म्हणून सारंडगयापं्रमाणेंच बीनकारडह 
हल्लीं आपल्याकिे कमी आढळतात. द्राडविामंध्यें मात्र बीनाचा (‘वीण’ैचा) प्रचार अडधक आहे. 
 

स्वरक्षेत्र व स्वरालंकार याजंवर भर असलेलें  हें वाद्य, प्रमुख तालवाद्य मानीत नाहींत. तथाडप तालाचा वताव इतर वाद्याहूंन बीनातं 
अंतभूवत असाच आहे हें खरें. 
 

म्हणून कीं काय, कष्ट–डवद्या–स्वरलयतालाचंें ज्ञान अंगीं मुरलेला असा जो बीनकार, त्याला कलावंतामंध्यें मानाचें पान डमळालें . 

अथात् बीनाच्याच छोट्या आवृिी ज्या सतार वगैरे, त्याडह प्रडतडष्ठत झाल्या व तुलनेनें सारंगीवाला हा कडनष्ठ गणला जाऊं लागला.], सुरबहार 
[रंुद दाडं्याची जरा मंद्रस्वरातं बोलणारी दोन भोंपळ्याचंी सतार, जणू ं बीनाचीच ‘धाकटी पाती,’ असें सुरबहारचें वणवन केलें  तरी पुरे.], 
सूरश्रृंगार [सूरकसगार (स्वरश्रृगंार) हें वाद्य, वाडजदअलीशाहचे गायनगुरु प्यारखा ंयानंीं प्रथम केलें  असें कोणी म्हणतात, तर कोणी तें त्याआधीं 
दोनतीन डपढ्या होतें असें सागंतात. सतारीएवढी उंची, दोन भोंपळे, खालीं घाट सतारीचा व ‘छाती’ सरोदासारखी, असा हा साज असतो. या 

वाद्याचा प्रचार डवशषे नाहीं.], कछवा [भोंपळ्याऐवजीं चपटी कोठी असलेला सतारीचा छोटा भाऊ तो कछवा. कछवा म्हणजे कासंव. हें नावं 

चपट्या कोठीवरून आलें  असावें.], रब्बाब [सरोदासारखी सबंध कोठी असलेला सारंगीचा भाऊ तो रब्बाब. रब्बाब वाजडवणारा तो रब्बाडबयर. हें 
वाद्य तानसेनाचे वंशज वाजवीत असें म्हणतात. तें असो, परंतु त्याचा प्रचार फारसा नाहीं. ‘बाजत टाल मृदंग रब्बाब’ असे एका जुन्या टप्पाहोरीमध्यें 
शब्द आहेत ते मात्र प्रडसद्ध आहेत. प्रस्तुत लेखकानें काहंीं पठानानंा ंहें वाद्य वाजडवतानंा ंऐकलें  आहे; व तें छेिीनें व गजानें अशा दोन्ही प्रकारानंीं. हे 

पठान ‘कलावंत’ नव्हते. अमरावती डशल्पामध्यें एक वाद्य छेिीच्या छोट्या रबाबासारखें आहे.], इत्याडदक वाजडवणारे कलावन्त 
मोठ्या अडभमानानें सागंतात कीं आमच्या ‘साज़ा’ंत तालागं अंतभूवतच आहे. हें अगदीं खरें, पण अधवसत्यच; 
कारण ध्वडन तुटक असतो, तो आंसपूणव व लयबद्ध असतो, त्यातं तालाचे दहाडह प्राण दाखडवता ंयेतात हें 
सवव खरें; पण मूळ उडद्दष्ट ‘गत’ हें असतें; म्हणजे स्वरागंाकिे जास्त लक्ष असून एकंदर स्वरके्षत्रडह मोठें 
(तीन सप्तकाचंें) असतें. तेव्हा ंअसें म्हणावें लागतें कीं, हीं तंतुवाद्यें तालागं आडण स्वरागं या दोहोंसडह 
उपयुक्त असलीं तरी तीं मुख्यत्वेंकरून स्वरप्रधान होत, व त्यातं तालागं हें दुय्यम ठरतें. या वाद्यातं जो 
‘झाला’ म्हणून वादन–अलंकार आहे तो केवळ तालागंप्रधान खरा, परंतु त्याचें एकंदर वादनातंील स्थान 
मुख्य नव्हेच. छेडिण्याचीं व पिदे नसलेलीं जीं तंतुवाद्यें, जशीं गोटुवाद्यम् ककवा डवडचत्रबीन अथवा बट्टाबीन 
ककवा ‘स्वरप्रकाशवीणा’ [डबनपिद्याचंें साधें मोठें बीन, आिवें समोर ठेवनू उजव्या हातानें छेि करून, िाव्या हातातं धडरलेल्या गुळगुळीत 
लंबगोल वस्तुचा तारेस स्पशव करून व ती वस्तु तारेला घसटून सरकावीत नानास्वर काढाबयाचे. ही वस्तु डशसवीसारख्या घट्ट लाकंिाची सगं–
मरमरासारख्या दगिाची ककवा काचेंची असते. तो ‘गोटु,’ म्हणून नावं गोटुवाद्यम्. कहदीमध्यें बट्टा–बीन. अब्दुलकरीमखानंीं हें (बहुधा जुनेंच) 
[प्राचीन ‘महानाटकवीणा’ म्हणजेच गोटुवाद्यम् असें काहंीं तडमळाचंें म्हणणें आहे.] वाद्य स्वतंत्रपणें काडढलें  असें सागंतात. तें असो; परंतु त्यानंीं 
त्याला ‘स्वरप्रकाशवीणा’ हें नावं डदलें . पुढें त्याचें भाचे अब्दुलअझीझ यानंीं तें पुढें आणलें . अब्दुल अझीझनीं डदलेलें  ‘बट्टाबीन’ हें नावं मात्र 
अब्दुलकरीमखानंा कनदाव्यंजक वाटलें  व डनदान ‘डवडचत्रबीन’ तरी म्हण असें त्यानंीं अझीझना ंसाडंगतलें , ही मात्र सत्य हकीकत आहे. हें वाद्य 

मींिकामासच फक्त योग्य.], रबाब [रब्बाब छेिीचाच असें म्हणतात, परंतु प्रस्तुत लेखकानें गजाचाडह ऐकला आहे.], सरोद [सरोदाचा नाद 
मंद्रमध्य सप्तकातं आल्हादकारक. तारसप्तकातं तो एकदम वेगळा भासतो, खुलत नाहीं, हा त्याचा मोठा दोष. तोच दोष सारंगीचाडह. दु्रतलयातं 
सरोदाच्या छातीवर बोटाचंा आवाज टाळणें मुस्ट्ष्कल. रडवशकंरचे गुरु अल्लाउद्दीनखा ंव त्याचें डचरंजीव अली अकबर याचं्यामुळें आज सरोद पडरडचत 

झाला म्हणतात, पण डकत्येक वषांपूवीं ग्वाडलयरचे घराणेदार सरोडदये हाडफझखा ं हे महाराष्रातं येऊन जाऊन असतच.], स्वरमंिल 
[प्राचीनकाळीं स्वरमंिल हें वाद्याचंें नावं नसावें; कारण बृहदे्दशी व अडभनवभारती या गं्रथामंध्यें श्रुडतस्वरनादाचं्या उत्पडिखाडतर म्हणून जी एक 
दशवक आकृडत, डतला स्वरमंिल म्हटलें  आहे. सारमंिल हा स्वरमंिलचा अपभ्रंश, पण तेंडह नावं गं्रथगत नाहीं. शततंत्री, बृहती, मिकोडकला वगैरे 
अनेक ताराचं्या वीणा साडंगतलेल्या आहेत, पण त्याचंी रचना गं्रथगत नाहीं. (शततंत्री वीणेला वळलेले दभव असत, तारा नव्हेत, असें मुळ्यानंीं 
‘भारतीय सगंीत भाग १’ मध्यें [यडतकल्पना] वर डलडहलें  आहे, तें अडसद्ध आहे. डनदान हल्लीं तरी ज्याला दभव म्हणतात त्या गवताची दोरी ताण 
घेऊन वाजत नाहीं, तुटते). शततंत्री वीणेचा अपभ्रंश ‘सतूंर’ असें कोणी मानतात. कानून म्हणजे कायदा. कानून बोटानंीं छेडितात तर सतूंर 
छड्यानंीं वाजडवतात. यहुदी व ग्रीक ‘लाय्रा’ जातीच्या वाद्याशंीं त्याची तुलना होईल. प्राचीनभारतीय–ईब्री–ग्रीक वाद्यामंध्यें साधम्यव आढळलें  तर 

काहंीं नवल नव्हे.], सन्तूर, कानून [हें नावं गुलामअलीखानंीं पुढें आडणलें . ते गायनाच्या साथीला त्याचा उपयोग करीत व त्याचंेंच अनुकरण 
हल्लीं होऊं लागलें  आहे. परंतु स्वराधार–स्वरस्थानाचंा इषारा–स्वरघोष यामंध्यें तंबोरा केव्हाडंह श्रेष्ठ. कानूनची छेि गायकाला डलपटून हवी, ती 

सवांना साधते असेंडह नाहीं; कटकटच होते.], वगैरे; हीं तर स्वरागं मुख्य कडरण्यासाठींच आहेत; एकतारी-दोतारी 
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[हडरदासी वीणेला दोनच तारा कधीं आढळतात, तर कधीं ‘एकतारी’लाडह दोन तारा डदसतात. एकतारीची छेि बहुधा ‘लघु, लघु, दु्रत–लघु–दु्रत’ 
(दीघव, दीघव, ऱ्हस्व, दीघव, ऱ्हस्व), अशी होते. या मात्रा २,२,१,२,१ अशा आठ माडनल्या तर हा पूवींच्या ‘चच्चत्पुटः’ तालाचाच डचत्र मागव-एककल 
प्रकार भासतो. चत् (२), चत् (२), पु (१), टः (३). हेंच लयागं करताल व डचपळ्यामंध्यें अनेकदा ठेडवतात. ‘जय् जय् डवठ्ठल’ याच्याशीं तें 
डलपटतें. जय् (२), जय् (२), डव (१) ठऽ(२), (ल) १. बंगाल्यामंध्यें दोतारी नावंाचें एक दोन ताराचंें तुणतुणें आहे त्याचेंडह सामान्य लयागं हेंच 

आहे.], तुणतुणें हीं मात्र केवळ तालागंप्रधान होत. राडहले तंबोरा व त्याचीच ‘संडक्षप्त आवृडि’ सूरसोटा [आंस 
व गाज म्हणजे काय, याबद्दल बरीच छापील चचा अलीकिे झाली व ती साडहस्ट्त्यक समीक्षकानंीं केली. वास्तडवक हा डवषय सरळ सोंपा आहे; त्याचें 
वैज्ञाडनक डववरण अप्रडसद्ध आहेसें डदसतें म्हणून भाकि कल्पना प्रसतृ होतात एवढेंच. 
 

आवाज काहंीं काळ डटकणें हें ‘अनु–रणन’ म्हणजेच आंस. आवाज वृकद्धगत होणें, त्याचें बल (ताकद) वाढणें, ही जणू ंगजवना, तो गाज. 
इंग्रजींत आंसेला पर्मसस्टन्स् म्हणतात व गाजाला रेव्हबवरेशन््. एकादा चमचा आपटून नाद काडढला तर तो नाद फारसा डटकतडह नाहीं व गाजतडह 
नाहीं. वाजता चमचा जर मेजावर उभा धडरला तर आवाज मुख्यतः डटकतो, आंस वाढते. चमच्याच्या कंपनामुळें मेजडह सूक्ष्मप्रमाणातं कंप पावतें. 
चमच्याच्या कंपनाच्या शस्ट्क्तचा काहंीं अंश मेज घेतें, व त्यामुळें मेजातं ‘बळानें’ कंपनें डनमाण होतात. (फोस्वड् व्हाय्बे्रशन््स्). मेजाच्या कंपाचा 
आवाकंा जरी थोिा तरी पृष्ठभाग मोठा. म्हणून त्याला लगटून असलेल्या हवेचा डवस्तारडह मोठा. चमच्यासारख्या छोट्या वस्तुमुळें हवा हलली तरी 
एकूण हवेचा डवस्तारच कमी, तो आता ंवाढला. त्यामुळें कानापंयंत ते कंप अडधक काळ येत रहातात. ‘आंस येते.’ मेज जर पातळ लाकंिाचें असेल 
तर आंस वाढेल, कारण मेजाच्या कंपाचा आवाकंाडह मोठा राहील. आता,ं जसा एकाद्या झोंपाळ्याला आपला स्वतःचा असा आंदोलनकाल नेमका 
असतो तसा एक ककवा तसे अनेक ‘अंगभतू कंपकाल’ (न चरल्् व्हाय्बे्रशन्् पीडरयड्स्) प्रत्येकच पदाथाला असतात, मेजालाडह असणारच. जर 
मेजाच्या अंगभतू कंपकालापैकीं एकादा, चमच्याच्या अंगभतू कंपकालाएवढा असला, तर तो जणू ंचमच्याला जोि देईल; मेजाच्या कंपाचा आंवाका 
फार मोठा होईल कारण मेजातं कंप उत्पन्न करण्याला चमच्याचें थोिेंडह बळ पुष्कळ होईल. (डसम्पथेडटक् व्हाय् बे्रश् न्स्). मेज व चमचा याचं्या 
कंपकालाचंी जोि अगदीं जुळली तर हा पडरणाम सवाडधक होईल. (रेझोनन्स्). तेव्हा ंहवेच्या डवस्तारामुळें आंस, आडण कंपाचं्या आवाकं्यामुळें 
गाज, हे दोन्ही भरपूर होतील; परंतु मेज हालडवण्यासाठीं लागणारी शस्ट्क्त जी चमच्यामुळें प्राप्त होणार तीच मुळातं कमी असल्यामुळें गाज कमी व 
आंस फार असें होईल. 
 

मेजाऐवजी पोकळ पेटी वापरली तर हाच पडरणाम होईल, पण त्यातं आणखी एक भर पिेल. पेटीच्या आंत हवा कोंिलेली आहे व त्या 
हवेचे कण सतत सैरावैरा ंधावंत आहेत, त्या कणानंाचं मुळीं अंगभतू गडतशस्ट्क्त आहे. कंपनामुळें त्या हवेंत दाबाच्या लाटा उत्पन्न होतील, त्या लाटा 
पेटीवर आंतल्या बाजंूनीं आपटतील, परावर्मतत होतील, जणू ंकाय प्रडतध्वनींची माडलकाच डनमाण होईल; एक ‘प्रडतध्वडन’ सपंण्याआधींच दुसरा 
सुरंू होईल, नादकाल खूपच लाबंेल, आडण हवेच्या कणाचं्या अंगच्या गडतशस्ट्क्तची मूळच्या नादबलातं भर पिल्यामुळे नादबलडह वाढेल. हा 
घुमारा. यातं गाज खूप वाढतो, (रेव्हबवरेश्न्), आडण त्याबरोबरच आंसडह वाढतो. 
 

टाळी मारली तर डतला आंस नाहीं व गाजडह नाहीं. पण पालर्थया परातीवर कोंपरे टेकून टाळी मारली तर आंस येईल. गाज भासणार 
नाहीं. देवळाच्या गाभाऱ्यातं टाळी वाजवली तर घुमाऱ्यामुळें गाज येईल, आंसडह वाढली असें होईल. डपतळेचा जाि दािंा ठोकला तर आंस–गाज 
काहंीं नाहीं. पण त्याच दाडं्याचा “तास” बनवला तर त्या पत्र्याला आंस येईल; गाज कमी. आडण तोच ‘तास’ जर डरकाम्या राजंणाच्या तोंिाशीं 
धरून वाजवला तर घुमाऱ्यामुळें  गाज मोठा होईल; त्यातं आंसडह असणारच. 
 

आवाज ‘मोठा’ तेव्हा ंगाज. डटकाव मोठा तेव्हां आंस. गाजाडशवाय आंस काहंीं अंशीं असू ंशकते, पण गाजामध्यें आंस असतेच. आंस–

गाज हे एकत्र आढळतात म्हणून तकव शुद्ध प्रायोडगक डवचार न करणाऱ्याचंा घोंटाळा होतो.]. 
 

तंबोरा हें वाद्य स्वराधार व स्वरभरणा यासंाठींच वापडरलें  जातें; ताल हा त्यातं उदे्दश नसतो. मात्र 
तंबोऱ्याच्या तारा लयबद्ध अशा छेडिल्या नाहींत तर इष्टपडरणाम साध्य होत नाहीं, ‘गिबिझाला’ नावंाचा 
गोंगाटच वाटतो, हेंडह सववश्रुतच आहे. ‘आंस’ म्हणजे स्वरनाद काहंीं काळ डटकण्याचा धमव, व ‘गाज़’ 
म्हणजे त्या नादाचा घुमारा [भोंपळ्याडवना तंबोरा तो सूरसोटा.], हे भरपूर असाव,े त्याचप्रमाणें इष्ट असे त्या मूळ 
मुख्य नादातूंन डनघणारे अंतनादडह पुष्कळ व स्पष्ट व डटकाऊ असाव,े अशा धोरणानेंच तंबोऱ्याची रचना 
पडरणत झालेली आहे असें वाटतें. म्हणून एकच एक अखंि अशी सुसंवादी आधारनादाचंी पाश्ववभडूम डनमाण 
करणें [या अंतनादाबंद्दल आपल्याकिे फारच चुकीच्या आडण अत्यंत भाबड्या समजुती आहेत. त्या प्रसतृ करण्यामध्यें मुख्य अपराधी म्हणजे 
आपल्याकिे तज्ज्ञ समजले गेलेले, कॉलेजातं केवळ पुस्तकावंरून भौडतक डवज्ञान डशकडवणारे प्रोफेसर लोक होत; हें प्रस्तुत लेखकाचें अगदीं स्पष्ट 
खणखणीत डनःसडंदग्ध मत आहे. परंतु ‘अडप्रयस्याडप सत्यस्य वाचकस्तत्र दुलवभः’ या कारणामुळें येथें त्याबद्दल डवस्तार कडरता ंयेत नाहीं. 
 

प्रचडलत समजूत अशी कीं ‘नाद डनमाण होतो तो पार्मथव वस्तुच्या कंपनामुळें, परंतु ही कंपनें मुळातंच एकपट, दुप्पट, डतप्पट वगैरे 
मानाचं्या कंपदु्रतींचीं असतात व म्हणून नादडह त्या त्या पटींचे असे एका वेळीं अनेक होतात; एकपटीच्या नादाला आधारनाद माडनलें  
(फण्िामेंट्ट्ल)्, तर इतर ते ‘स्वयंभ’ू अंतनाद. आधारनाद हा सवांत बलवान्, तर दुप्पट कंपदु्रडतचा नाद त्याच्या  इतका कमी बलवान्, 
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डतप्पट कंपदु्रडतचा तो  इतक्या. बलाचा, अशी या अंतनादाचंी (अपर ्पाल्शवस्ची ककवा हायर् हॉमाडनक्स्ची) ताकद उिरोिर कमीकमी होत 
जाते. ट्यूकनर्ग फोक्व (नादशूल) म्हणून जो धातुचा काटंा, त्यातं अंतनादच नसतात.’ 
 

तर प्रथम असें कीं हें ‘आदशव घटनागहृीत’ आहे. ट्यूकनर्ग फोक्वडह अगदीं अंतनादशून्य नसतो, त्याचप्रमाणें अंतनादशून्य असा शुद्ध 
स्वरनाद (प्युअर ्नोट्) डनमाण करणें, आदशव ‘डसनुसॉय्ड्ल ्वेव्ह्फॉमव’ उत्पन्न करणें, हें फार कटकटीचें काम आहे. प्रत्येक पार्मथव पदाथांत अंतनाद 
होतात, हें खरें. पण ते कोणकोणते, डकती, त्याचंें परस्परबल केवढें, हें अनेक घटकावंर अवलंबून असतें. अंतनाद तंतोतंत एकपट–दुप्पट वगैरे 
काढणेंडह अवघि; अपूणांकपटीचेडह अंतनाद (नॉन्इण्टीग्रल ्हॉमाडनक्स्) होऊं शकतात व त्यापंैकीं काहंीं बलवान्डह असू ंशकतात. कधीं काहंीं 
अंतनाद होतच नाहींत. उदाहरणाथव, आिवा धरून फंुकण्याच्या, दोन्हीं टोंकासं उघड्या, पावं्यामध्यें उमटणारे अंतनाद वेगळे आडण उभ्या, 
‘नेहमींच्या’ बासंरीचे अंतनाद वेगळे. डढल्या तारेचे व घट्ट ताणलेल्या तारेचे वेगवेगळे. तारेखालच्या घोिीचे पडरणामडह अंतनादावंर अतोनात होतात 
इतकें च नव्हे तर आढी–घोिींच्या परस्पर उंचीचाडह त्यावंर पडरणाम होतो. घोिी जर सपाट (रंुद) नसली तर, जेथें तार छेिावी अथवा ज्या 
डठकाणीं गज डफरवावा तो तारेचा–तातंीचा कबदु स्ट्स्थर राहंू शकत नाहीं, व म्हणून तो स्ट्स्थरकबदु ज्या अंतनादाशीं सबंद्ध तो अंतनाद तारेंतून डनघूं 
शकत नाहीं. छेिलेल्या तारेचे अंतनाद वेगळे व गजानें वाजडवलेल्या तारेचे वेगळे. अखंि सतत तार वाजवनू डनघणारे तर त्याहून वेगळे. 
 

यापंैकीं कोणत्या गोष्टी आपल्या ‘स्वरश्रुडत–डचडकत्सेंत’ आल्या, त्या डकती ‘वैज्ञाडनका’ंनीं लोकानंा ंसाडंगतल्या? 
 

तबला व तंबोरा याजबद्दल वैज्ञाडनक प्रयोग करणारे पडहले सर चंद्रशखेर व्यंकट रामन्; त्यानंंतर त्याचें डशष्य घोष, रायचौधुरी वगैरे. 
रामन् याचें प्रयोग १९१९–२० पासूनचे, म्हणजे देवलानंंतर जो ‘स्वरचचेला’ ऊत आला त्याच्याडह आधींचे. डकती ‘वैज्ञाडनका’ंनीं ते डहशबेातं घेतले? 
 

रामन् याचं्या प्रयोगातूंन डवशषे डमळालेले डनष्कषव पुढीलप्रमाणें. 
 

घोिी रंुद व गोलाईदार असते, त्यामुळें तार छेिल्यावर जे कंप होतात त्याचंा घोिीवरील टेंकणाचा कबदु सरकत मागेंपुढें होतो; हें 
जव्हारीचें मूळ मुख्य कारण. त्याचा एक पडरणाम असा कीं, तारेवर ज्या स्थानीं बोटाची छेि करणें योग्य, तो कबदु थोिा मागेंपुढें (वरखालीं) ठेवला 
तरी अंतनादातं फरक होत नाहीं. आढीची उंची घोिीच्या तुलनेनें डकती आहे यावर, तार घोिीवर कशी ‘बसते’ तें ठरतें आंडण म्हणून आढीचेंडह 
महत्त्व आहे. 
 

श्री. चैतन्य देव यानंीं १९६०-६१ मध्यें तंबोऱ्यावर काहंीं प्रयोग केले व ते त्याचें सहाध्यायी पटवधवन, गणेशसुदंरम्  वगैरेंनीं पुढें चालडवले. 
हे प्रयोग सगंीतजगातं गाजले, पण त्यातं भयानक चुका आहेत. येथें त्यापंैकीं दोनतीनाचंाच उल्लखे पुरेल. “जुआरी’ च्या धाग्याला महत्त्व आहे, 
गोलाईला महत्त्व नाहीं, कारण धाग्यामुळें तार काहंीं क्षण अजीबात घोिीपासून वर उचलली जाते, असें म्हटलें  आहे. अमुक तारेला अमुकच धागा 
योग्य, धागा मऊ लुसलुशीतच हवा, याचें कारण शोधलेलें  नाहीं; देवाचंें म्हणणें माडनल्यास बारीक तारडह जव्हारीसाठीं वापडरता ं येईल, ककवा 
घोिीवरच एक सूक्ष्मसा उंचवटा केला तरी चालेल! याडनडमि जे फोटो घेतले आहेत ते एकाच स्थानाचे लागोपाठ अनेक क्षणातंील, व अनेक 
स्थानाचें एकाच क्षणातंील, असे नाहींत; म्हणून ही चूक झाली असावी. फोटो काढण्यासाठीं जो सूक्ष्मदशवक व त्याला जोिलेला क्यामेरा वापरला तो 
भोंपळ्याच्या ‘तबली’ वरच तारेच्या एका बाजूला डचकटडवला. सुमारें २–३ पौंि वजनाची ही वस्तु भोंपळ्यावर ठेवनू आपण तंबोऱ्याच्या नादघमवच 
बदलीत आहों हें देव याचं्या लक्षातं आलेलें  नाहीं. “घोिीला एक छोटा खाचंा असतो व त्यातं धागा घुसून राहातो” असें अत्यंत खेदजनक डवधान 
केलें  आहे व त्यातं सदेंह राहंू नये म्हणूनच कीं काय, तें आकृडतनें स्पष्टडह केलें  आहे! एकपट, दुप्पट वगैरे कंपदु्रतींचे अंतनाद होतात तसेच 
अपूणांकपटींचेडह होतात हें रामन् याचंें म्हणणें मात्र देवाचं्याडह प्रयोगानंीं डसद्ध झालें . 
 

प्रस्तुत लेखकाचे ज्येष्ठ सस्ट्न्मत्र प्रो. भा. ब. देशपािें यानंीं पाचं सात वषें (हॉमाडनक) फ्रीक्वन्सी अ नलाय्झर् हें यंत्र वापरून तंबोऱ्याचे 
अंतनाद तपासले, ते ‘कंटाळा येईल’ इतके डमळाले. 
 

प्रस्तुत लेखकानेंडह प्रयोग केले आहेत. त्यामंध्यें रामन् व देशपािें याचंें म्हणणें डसद्ध झालें . आढीघोिीची उंची व्यवस्ट्स्थत प्रमाणाची, 
त्यानुसार घोिीची गोलाई, डतच्या प्रमाणातं तारेची जािी व तणाव, हें असलें , व ठीक ठीक गोलाई असली, तर जव्हारीला धागा असण्याची गरजच 
नाहीं, परंतु या सवव अटी दीघवकाळ डटकत नाहींत म्हणून धागा अवश्य, हेंडह सापंिलें . आणखी डवशषे असें आढळलें  कीं ज्याला आधारनाद म्हणावें 
तो (फण्िामेंट्ल् ककवा फस्ट्व  हॉमाडनक् ) स्वतःच एकच एक असा स्ट्स्थर नसतो, सूक्ष्म प्रमाणातं हलता असतो. मुख्य सापंिलें  तें असें कीं नाद 
उठतो, डटकतो, क्षय पावतो, ही जी डक्रया, डतचें कालातंर वेगवगेळ्या अंतनादाचंें वेगवेगळें असतें; उदाहरणाथव आधारनाद हा जेव्हा ंक्षय पावू ं
लागतो तेव्हा ंपाचंपटीचा नाद (ज्याला, आधारनादाला मंद्रषड्ज मानल्यास, ‘तंबोऱ्याचा गाधंार’ म्हणतात तो तारसप्तकातंील तीव्र गाधंार) वृडद्ध 
पावतो, आडण आधारनाद शून्य झाल्यानंतर मग हळंूहळंू क्षय पावतो. हीं कालातंरें जव्हारीचा धागा मागेंपुढें करून बदलता ं येतात. अमुक धातु, 
अमुक जािी, अमुक लाबंी यावंरून अमुक पट्टीचा (उंचीचा) आधारनाद खणखणीत उिम यावा यासाठीं डवज्ञानदृष्ट्या ंजो तणाव हवा (ज्याचें 
प्रमाण पाडिमात्य तंतुवाद्यामंध्यें पाडळलें  जातें व ज्यानुसार ‘जी स्ट्स्रंर्ग’, ‘ई स्ट्स्रंर्ग’ अशा वेगवेगळ्या वाद्यासंाठीं वेगवगेळ्या तारा कडरतात), त्याहून 
डकतीतरी पटीनें तंबोऱ्याच्या ताराचंा तणाव कमी असतो व म्हणून, “तारा डढल्या” म्हणून, तंबोऱ्यातंील अंतनादाचंा एकूण श्रेणीव्यूह ‘पुस्तकातं 
साडंगतलेल्याहून’ वगेळा होतो. — या व अशा इतर प्रयोगामंधील, ‘तंबोरा’ या वस्तुला पाडिमात्य जगातं महत्त्व नाहीं हें जाणून, ‘तंबोरा’ वगळून 
इतर भागाचीं वैज्ञाडनक तत्त्वें व त्याचंें गडणतागत स्पष्टीकरण याबंद्दल लेख यूर्मधील तीन भाषामंधील वैज्ञाडनक माडसकातं प्रडसद्ध झाले होते. 
 

बासंरीची फंुक जोरातं केली तर एकदम तारसप्तक उमटतें. उलट सारंगीचा गज एकदम हलका डफरवला तर तारसप्तकातं सारंगी 
बोलते. त्याचप्रमाणें तंबोऱ्यातं कडरता ंयेतें! छेिता ंछेिता ंभरपूर गाज आला कीं हळंूच हलकी नाजूक छेि केली कीं तंबोरा एकदम तारसप्तकातंच 



 अनुक्रमणिका 

बोलंू लागतो! गु. बाबूखा ंइंदौरवाले याचंा या व अशा प्रकारातं हातखंिा असे. प्रस्तुत लेखक तें करंू शकतो. यातं ‘आधारनाद’, एकपटीचा नाद, 
हाच मुळीं शून्य होतो! 
 

—तंबोऱ्यातंील गूढ गाधंाराचें रहस्य, चार दशाशंस्थळापंयंत श्रुडतस्वरनादाचंीं डवडवध ‘गडणतें’ (म्हणजे गुणाकार व भागाकार), इत्याडद 
पाडंित्य ऐकणारानंीं त्यावंील ग्राह्ाग्राह् काय तें आता ंस्वतःच पहावें. 
 

तरीडह वरील प्रयोग हे केवळ अंतनादाबंद्दलचे झाले. तंबोऱ्याच्या रचनेबद्दल सशंोधन अजून झालेलें  नाहीं. परंपरेनें चालत आलेले 
आिाखे आहेत. त्यानंा ंस्पष्टरूप प्रयोगाअंंतीं देणारे सशंोधक एक अब्दुलकरीमखा;ं त्याचें डनयम डमरजेचे वृद्ध कारीगर पाडळतात. त्यापंैकीं मुख्य असें 
कीं उगाच मोठा थोरला भोंपळा याला अथव नाहीं; भोंपळा अगदीं अधवगोल नसावा, थोिा कमी अथवा अडधक असावा; भोंपळ्याचा पडरघ डजतके फूट, 
डततके फूट दािंीची लाबंी असावी, इत्याडद. 
 

जव्हारी, तारा, तणाव वगैरे ठीक असल्यास तारेच्या छेिीला मंद्र आधारनाद (सा) म्हटलें  तर त्याबरोबरच दुप्पटीचा नाद (सा) 
उमटतो. नंतर डतपटीचा नाद (मध्य प) उमटतो. मग टीप (साा॔). त्यानंतर तार तीव्रगाधंार (गाा॔). हा गाा॔ जरा बलवान् व डटकाऊ असतो. (प्रस्तुत 
लेखकाच्या प्रयोगातं आढळलें  कीं, आधारनाद सा हाडह सा, डन असा जातो व मग गाा॔ उमटतो!) तात्पयव, खजव सा च्या तारेमधून मध्य प व तारतीव्र 
गाधंार उमटतात. (मध्य व तार सा हे सा मध्यें डमसळून जातात). याच न्यायानें मंद्र प च्या तारेंतून मध्य तीव्र डन व तारतीव्र रे होतात. मंद्र कोमल म 
च्या तारेंतून मध्यतीव्र ध व तार कोमल डन; त्यालाच कोणी ‘अडतकोमल’ डन म्हणतात. मंद्र तीव्र डन च्या तारेंतून तीव्र म व एक ‘अडतकोमल ग’ चा 
प्रकार होतो. सा सा सा प, सा सा सा म, सा सा, सा डन या ज्या तीन रूढ डमलावटी, त्या लयबद्ध छेिल्यास मुख्य नादघोष व त्यातूंन डनघणारे 
स्वराचें ‘सुटेसुटे उन्मेष’ [हे उन्मेषच. अखंि नाद नव्हेत.] कसे कोणते तें सहज लक्षातं येईल, आडण पाचं, सहा, वगैरे ताराचें तंबोरे करून काय 
साधतें याचा डववेकडह करता ंयेईल. तीव्र डन मध्यें तार लावणें हें अब्दुलकरीमखानंीं सुरंू केलें  अशी समजूत आहे, ती चूक आहे; त्याचं्या वंशातं ती 
परंपराच होती, बंदेअलींच्या बीनाची किझील तीव्र डन मध्येंच असे असें जाणकार सागंत. पण हें केव्हा,ं गायकाला तीव्र म या स्वराचा उपयोग करणें 
असेल तरच; एरव्हीं नाहीं. पण हल्लीं असा डववेक होतच नाही! कझजूटी डबलावलसारख्या रागसप्तकासाठीं सा सा सा प ककवा सा सा सा म ऐवजीं प 
सा सा म हेंच योग्य, याचा अनुभव प्रस्तुत लेखकानें घेतला आहे. पण काहंीं केलें  तरी एकतरी अंतनाद प्रत्येक रागसप्तकातं खटकणारा असा 

होतोच. त्याचें बल ककवा डटकाव हें धागा सरकावनू कमी करता ंयेतें एवढेंच!] एवढेंच कायव तंबोऱ्याकिून अपेडक्षत आहे. येथें एक 
उिोधक हकीकत उद्धृत करणें बरें होईल. ती केवळ दन्तकथा नव्हे हें स्पष्टच आहे. 
 

बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर म्हणून जे महान् गायक सुमारें पन्नास एक वषांपूवींपयंत हयात होते 
(मृत्यु १९२६), त्यानंीं आपल्या आत्मचडरत्रातं स्वतः आठवण डलहून ठेडवली आहे कीं, त्याचें कोणी 
समकालीन परंतु वय–अडधकार यातं ज्येष्ठ असे एक कनाटकी गायक त्यासं सागंत कीं, ज्या अंगाचा ताल 
असेल त्या अंगानें तंबोरा छेिावा. [तंबोऱ्याच्या तारा चार. त्या १ प, २ सा, ३ सा, ४ सा अथवा १ म, २, सा, 
३ सा, ४ सा अशा (तंबोरा आपणाकंिे भोंपळा होईल असा धडरल्यास िावीकिून उजवीकिे अशा 
क्रमवारीनें) लाडवतात. पण या गृहस्थाचंें म्हणणें असें कीं अष्टमाडत्रक आवतवनासाठीं ॥ १ प २ सा ३ सा ४ 
सा)(१ प २ सा ३ सा ४ सा ॥ अशा तारा छेिाव्या; पण दहा मात्राचंा, ५–५ मात्राचं्या दोन खंिाचंा, ताल 
असल्यास ॥ १ प २ सा)(१ प २ सा ३ सा)(४ सा १ प)(२ सा ३ सा ४ सा ॥ अशा तारा छेिाव्या, इत्याडद]. 
बाळकृष्णबोवा डलडहतात कीं ‘असा तंबोरा आम्ही कधीं वाजडवला नाहीं व वाजडवलेला ऐडकलाडह नाहीं.’ –
अशा तऱ्हेचा प्रयोग स्वतः प्रस्तुत लेखकानें केला व इतराकंिूनडह करडवला, आडण तशा अंगानंीं तारा 
छेडिण्याची कोणासच संवय नसल्यामुळें चूक होऊं नये म्हणून आपोआप तशा तारा छेडिल्या जाण्याची एक 
याडंत्रक रचनाडह उपयोडजली [इलेस्ट्क्रक् मोटर्, व्हेडरएबलस््पीड् ड्राइव्ह्, त्याला क म् व चामड्याचीं ‘कफगस्व’ अशी ही रचना होती. ती 

नंतर रडसकाग्रणी राजे सवाई तुकोजीराव बाळासाहेब होळकर याजंकिे गेली.], पण प्रयोगाअंन्तीं असें डदसलें  कीं, पडहल्या व 
चौर्थया (प, ककवा म, आडण सा) या तारानंा जो सवाडधक आसं–गाज असतो तो या पद्धडतमध्यें जातो, 
इतकें च नव्हे तर त्यामुळें  या ताराचें अन्तनादडह इष्टपडरणाम देत नाहींत. [आजच्या प्रघातान्वयें सा, प यानंा ंदुप्पट काळ 
डदला जातो.] 
 

तेव्हा ंतात्पयव असें कीं, आसं–गाज़ भरपूर असल्यामुळें तुटक आवाजाचे कालखंि डनमाण होणें 
मुस्ट्ष्कल व प सा, (म सा), सा सा हीं अंतनादयुक्त स्वरातंरें मोठीं म्हणून तंबोरा हें तालवाद्य होत नाहीं. 
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व्हायोडलन् ककवा ‘डफड्ल’् हें वाद्य पाडिमात्याकंिून आपण घेतलें  खरें [व्हायोडलन्सारख्या वाद्याचंा एक गट 
आहे. खरज–लरज देणारें तें िबल ् बेज् (िूबल्बास् ), त्यावर व्हायोडलनचेलो (चेलो). त्यावर बेज्व्हायोल् (बास्डवयोल)् त्यावर व्हायोल ्
(डवयोल ्) आडण त्याच्यावरच्या पट्टींत व्हायोडलन् (डवयोलीन्) अथवा प्राकृत इंग्रजींत डफड्ल.् आपल्याकिे पुरुषाचं्या साथीला चेलो ककवा बास् 
डवयोल,् आडण डस्त्रयासंाठीं डवयोल् ककवा डवयोलीन्, अशीं हवीं. डफड्लड्शवाय इतर वाद्यें आपण का ं घेतलीं नाहींत तें कळत नाहीं, त्याची पट्टी 

पुरुषाचं्या व अनेक डस्त्रयाचं्या साथीला योग्य नाहीं.], परंतु प्रस्तुत लेखकाचें डनभीि मत असें आहे कीं या वाद्याचा स्वरधमव 
काय तें महाराष्रातंील पासीडकडरस्तावं याचं्याडशवाय कोणी जाडणलेंच नाहीं; पण ते लोक त्यावर बहुताशंीं 
पाडिमात्यच संगीत वाजडवतात. उंच अखंि खणखणीत स्वर हा व्हायोडलन्चा मूलभतू नादधमव; पण 
आपल्याकिे जो त्याचा आवाज ऐकंू येतो तो भोंगा, मुळमुळीत, जरा खालच्या पट्टींतला. त्यातंडह आपले 
वादक बोटानंीं ट्यावंट्यावं करून, गज़ ‘मारून’ अथवा तोकिा डफरवनू, अत्यंत तुटक घषवणयुक्त आवाज 
काढून, तबल्याचीं तालागंें दाखडवतात. तुटक आवाज काढण्याचीडह व्हायोडलन् मध्यें सोय आहे पण डतला 
डशस्त आहे, तींत गज़ ‘घासंत’ नाहींत; ती डशस्त महाराष्रातंील पासीडकडरस्तावंाडंशवाय बहुसंख्य इतरानंीं 
उचडललीच नाहीं [डपस्ट्त्सकातो, स्तकातो वगैरे तुटक नाद काढण्याच्या रीती आहेत. सुखलाल, डबनीवाले, पासेकर, डवष्णु जोग, साठे, 
दातार वगैरे डफड्ल्वादक चागंले समजले जातात, व गजाननराव जोशानंाडह बरेच लोक माडनतात हें माहीत असून व त्यानंा ऐडकलेलें  असूनडह हीं 
डवधानें केलीं आहेत. सस्ट्न्मत्र डवष्णु जोग यानंीं आपल्या डफड्लल्ा तर तरफा बसवनू घेतल्या व “आडफ्रकेच्या दौऱ्यातं डहराबाईंनीं त्याचें कौतुक 
केलें ” असें ते सागंत. व्हायोडलन्चे गुणधमव व त्यावर झालेलें  अफाट सशंोधन त्यानंीं लक्षातं घेतलें  नाहीं. तरफा लावावयाच्या तर एकादें स्वस्तातंलें  

‘खोका–डफड्ल’् उिम!] काहंीं दाडक्षणात्यानंीं मात्र त्या वाद्याचा धमव जाडणला; चौिय्या, नायुिू वगैरेंच्या तोिीचे 
वादक आपल्याकिे अजून झाले नाहींत. तें असो; हा मुद्दा हा कीं खणखणीत सुरेल उंच पट्टींतील कणवभेदक 
तरी सुखकारक अशा नादातं हवा तेवढा अखंिपणा वा स्वराचा तुटकपणा, आदंोलन–कंपाडद नाना 
अलंकार हीं स्वरागंेंच व्हायोडलन्चीं; तें तालवाद्य नव्हे. 
 

वाद्यातं स्वराचें सूक्ष्मसुद्धा ंचढउतार करण्याची सुलभता जेवढी अडधक तेवढें तें वाद्य स्वरागंप्रधान, 
स्वरके्षत्र मोठें असल्यास प्रामुख्यानें स्वरप्रधान; तुटक आवाज डनघण्याची सुलभता जेवढी अडधक तेवढें तें 
वाद्य तालाघातप्रधान, त्या आवाजाचंें स्वरके्षत्र लहान असल्यास प्रामुख्यानें तालप्रधान; या कसोटीवर 
आतापंयंत पाडहलेल्या वाद्यापंैकीं जीं उतरतात तीं फक्त एकतारी–दोतारी, तुणतुणें व घनवाद्यें. पण 
एकतारी–तुणतुण्यामंध्यें तालाचंीं अंगें दाखडवण्याची सुलभता नाहीं [एकतारी–तुणतुण्यातं चतस्र लयागंें तुटक उमटतात 

एवढेंच.], म्हणून तीं कडनष्ठ. घनवाद्यातं ही सुलभता नसून डशवाय वणवभेदडह स्पष्ट नाहीं, म्हणून तींडह 
कडनष्ठच. अतएव, आतापंयंत पाडहलेलें  एकडह वाद्य हें आदशव तालवाद्य नव्हे. बीन–सतार वगैरेंबद्दल जो 
अपवाद, तो साडंगतलाच. 

 
आता ंअवनद्ध वाद्यें पाहंू. हीं बहुतेक चमववाद्यें होत. येथें प्रतवारीसाठीं कसोटी ही लावू ंकीं आंस 

चागंली असावी पण काहंीं मयादेबाहेर नको, गाज़ ककवा घुमाराडह प्रमाणातंच असावा, आडण थोिेसें 
स्वरके्षत्रडह असावें. 
 

िफ, ढोलकी, ढोल, ताशा, नगारा–चौघिा, संबळ, डटमकी, खंडजरी, कुिमुिें, िमरु, मृदंग 
म्हणजेच पखवाज़, खोल, घट, तबलाजोिी, हीं सध्या ंप्रचडलत अवनद्ध वाद्यें होत. डटमकी–कुिमुिें–
िमरू [‘िमरु’बद्दल बरेंच भाकि साडंगतलें  जातें, कारण तें “साक्षात् भगवान् श्रीशकंर महादेवाच्या” हातातंील वाद्य! “पाडणडनचीं सूत्रेंडह त्याच 
िमरुच्या ‘अइउणऋॡक्’ मधून डनघालीं,” मग डबचाऱ्या गीततालाची काय कथा! परंतु डत्रमूतींपैकीं ‘श-ंकर’ आडण पुराणोिर शकंर यातं फरक 
आहे. डकत्येक सगंीतडवषयक लेख िमरु, श्रीकृष्णाची बासंरी, दहा तोंिानंीं गाणारा रावण (दश = मोठें, प्रडसद्ध, भयकंर, आकषवक; म्हणून दश–
आनन असें नव्हे काय?), सगंीतावर गं्रथ डलडहणारा मारुती–हनुमान्, याबंद्दल भस्ट्क्तनें कथन करून त्यावर भाष्य कडरणारे अजून होत असतात.] 
याचंा नाद क्षुद्र, त्यातं दु्रतापेक्षा ंसंथ लयप्रकार दाखडवणें कडठण, म्हणून त्याचंा डवचार नको. ‘िफ, ताशा, 
संबळ याचंा आवाज खणखणीत पण आंस कमी. नगारा–चौघिा [नगारा (नक्कारा) हें वाद्य, चौघिा हा चार वाद्याचंा सचं.] 
व ढोल याचंा गाज़ फारच मोठा, आंस भरपूर, पण ती कमीजास्त करण्याची सुलभता नाहीं, आडण आकार 
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अवजि. ढोलकीचा गाज़ प्रमाणशीर असा मोठा, पण स्वरनादाच्या दृडष्टनें कमतरता वाटते [भोंगा आवाज व 
बोलाचंी कमतरता सोडिल्यास ढोलकीचें वादन फार प्रगत होऊं शकतें. ढोलकीची लावणी परवापंयंत लोकडप्रय होती. ‘पुढचें पाउल’ या बोलपटातं 
ढोलकीचा चागंला उपयोग करून घेतला आहे. उिरेकिे, कच्छ–काडटयावािातं ढोलक फार लोकडप्रय आहे. ढोलक पखवाजी–अंगानंीं 
वाजडवता ं येतो. डवलायतहुसेनखा ं (आगे्रवाले) याचं्या मातोश्री (नत्थनखाचं्या पत्नी) ढोलकवादनातं डवद्वान् व अग्रगण्य होत्या व 

राजेरजवाड्याकंिून त्यानंा आमंत्रणें येत असें वृद्धाकंिून ऐडकलें  आहे.]. उरले मृदंग (पखवाज), खोल, घट आडण 
तबलाजोिी. 

 
खोल हें वाद्य आपणाकंिे फारसें आढळत नाहीं. परंतु ‘नाळ’ ककवा ‘नाळी’ हा ग्रामीण प्रकार तसा 

आहे. हा एक मृदंगच असतो, परंतु त्याच्या एका बाजूचा व्यास दुसरीपेक्षा ंफारच लहान असतो. त्यामुळें  
मोठ्या व्यासाच्या बाजूकिे जो नाद डनघतो त्याच्या तारसप्तकातंील नाद दुसऱ्या लहान बाजूकिे डनघतो, 
आडण या दुसऱ्या नादाला आसं भरपूर असली तरी गाज़ (घुमारा) फारच कमी असतो. (लावणीबाजासाठीं 
वापडरण्यातं येणाऱ्या तबलाजोिीमध्यें असे नाद असतात). बंगाल्यातं हें वाद्य सववत्र आढळतें; तें गळ्यातं 
असें अिकाडवतात कीं त्याची कोठी आिवी न राहता ंडतरपी रहावी; लहान बाजू जरा वर यावी व डतच्यावर 
बोटानंीं बोल काडढता ंयावते. हें एक फारच नादमधुर वाद्य आहे, परंतु आपल्या चचेंत त्याचा समावशे 
पखवाज़ातंच होईल. (आपल्याकिे कोणी या वाद्याला ‘नाळ’ म्हणतात. नाळेचा उपयोग भजनी मंिळींतच 
अडधक आहे). 
 

घट हें वाद्य आपणाकंिे घिा अथवा मिकें  याच नावंानें आहे व तें प्रडतडष्ठत समजत नाहींत. 
दडक्षणेकिे मात्र ‘घटम्’ फारच लोकडप्रय आहे, मिक्याच्या तोंिावरील तळहाताच्या डक्रयेनें खालचे 
स्वरनाद, घोषयुक्त नाद, गद्गद वणव इत्याडद दाखडवता ं येतात व त्यातं स्वराचा थोिासा चढउतारडह 
कडरता ंयेतो; तर मिक्याच्या अंगावर नानाडठकाणीं बोटाचें नानाडवध आघात करून तुटक वणोच्चार उत्पन्न 
कडरता ं येतात. या वाद्याला आंस व गाज़ कमी आहे तरीडह तें फारच रंजवू ंशकतें. (खरें पाहता ंहें वाद्य 
अधवघन व अधवसुडषर अशा जातीचें म्हटलें  पाडहजे). 
 

मृदंग हें वाद्य अडतप्राचीन आहे. त्याला आकारमानानुसार मदवल, मुरज, अंडकक वगैरे नावंें होतीं. 
प्राथडमक वाद्यें मातीचीं असत म्हणून मृद् + अंग = मृदंग असें नावं पिलें  असा कोणी तकव  कडरतात त्याला 
आधार नाहीं असें नाहीं, पण त्याची कोठी लाकंिाची असे असेंडह आहे. बाजूचें चामिें इष्ट तो उंचीचा 
स्वरनाद काडढण्यासाठीं मध्यें वजनदार करावें लागतें, तें काम वस्त्रगाळ माती, तूप व गोमय आडण धान्याचें 
तूस याचं्या डमश्रणानें साधीत, त्यामुळें  मृद्–अंग हें नावं आलें  असल्यास नकळे [मृदंगाडद वाद्याचंें प्राचीन वणवन 
नाट्यशास्त्रातूंन घेतलें  आहे. इतर माडहतीडह तेथीलच आहे. ‘मदवल’ वाजडवणारा जो मादवडलक म्हणजे मृदंुग्या ककवा पखवाडजया, तो सववप्रमुख 
तालवादक असें त्यातं आहे. रत्नाकर (३·२१६–२१८) मध्यें तालवाद्यें डदलीं आहेत तीं अशीं : मृदंग, पणव, ददुवर, िक्वा, मंडििक्वा, िकु्कली, पटह, 

करटा, ढक्वा, ढवस, घिस, हुिुक्का, िमरू, रंुजा, कुिुक्का, कुिुवा, डनःस्साण, डत्रवली, भेरी, तंुबकी, व बोंबिी.]. हल्लीं एका बाजूस जि 
शाईची पुटें देऊन एक वजनदार चकती केलेली असते व दुसऱ्या बाजूस आटा भरडवतात (म्हणजे कणीक 
हवी तेवढी जाि अशी कलपतात). पखवाज़ म्हणजेच मृदंग, फरक नाहीं. परवापंरवापंयंतचे सवव तालज्ञ हे 
दोन्ही शब्द समा नाथवकच मानीत. पखवाज़ हें ‘पुष्करवाद्य’ या शब्दाचें अपभं्रशरूप आहे, आडण पुष्करवाद्य हें 
नावं का ंपिलें  याची कहाणीडह प्राचीन गं्रथातं आहे. कहाणीस महत्त्व नाहीं तर ती प्राचीन आहे याला आहे. 
पुष्कर म्हणजे तळें; तळ्यातंील लहानमोठ्या कमलपत्रावंर पावसाचे लहानमोठे थेंब कमीअडधक जोरानें 
पिल्यामुळें उत्पन्न झालेल्या नादध्वनींवरून या वाद्याचंी कल्पना सुचली व म्हणून त्यानंा ‘पुष्करवाद्यें’ नावं 
पिलें  असें गं्रथातं आहे. हल्लीं कोणी सागंतात कीं पखावज, पखाओज हेच उच्चार बरोबर आहेत व पखावज 
हें चूक आहे. याला काहंींडह आधार नाहीं. प्रस्तुत लेखकानें पखवाज हा उच्चार गेल्या पंचवीस वषाआधीं 
उिरकहदुस्तानातंसुद्धा ं ऐडकलावाचला नव्हता. (तंबोऱ्याचा ककवा तंबूऱ्याचाडह ‘तानपुरा’ केला तो 
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अलीकिेच; सनईची हल्ली ‘शहनाई’ झाली आहे; चक्करदार अथवा चक्रदारचें ‘चक्रधार’ असें अथवशून्य 
‘शुद्धीकरण’ झालें  आहे [लहानपणापासून सुमारें १९३२–३३ पयंत तंबोरा, तंबूरा याडशवाय दुसरा उच्चार ऐडकलावाचला नाहीं. हल्लीं 
‘तानपुरा’च ऐकंू येतें. तंुब वरून तंबोरा, अथवा ईरानी तंबूर (हें वाद्य वेगळें आहे) वरून तंबोरा, हें स्पष्ट डदसतें. पूवींचे गं्रथ पाडहले तरी तंबोरा हेंच 
रूप मराठी–कहदी–गुजरातीमध्यें होतें व तसें डलडहणारे सववजण सगंीतज्ञ होते (बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर, भातखंिे, आचरेकर, मुळे, नबाबली 
चौधरी, आबासाहेब मुजुमदार, टेंब ेवगैरे). मग हें तानपुरा कोठून आलें , कोणी आडणलें  व कशासाठीं? त्याचा अथव काय? ‘तान पुरी कडरतो तो’ 
याला काय अथव आहे? –तान घेतलीच नाहीं तर काय म्हणावें? 
 

स्वरनडलका ती सनई. या शब्दाचेंडह वरीलप्रमाणेंच. ‘शहनाई’ म्हणजे काय? शहाजणें वाजलीं असा शब्द बखरींत येतो, तेथें तुतारी–
चौघिा हें अडभपे्रत असतें, सहाजणाचंा वंृद असतो. कहदीउदूव भाडषकाचंी अशुद्ध शब्दरूपें, आपली शुद्धरूपें टाकून देऊन, आपण काय म्हणून 
उचलावीं? [फासीमध्येंडह शहनाई नाहीं, सुनाइ आहे. तंबूरा, सुरनाइ, हे शब्द ‘डशकस्ते’ डलडपमध्यें डलहून पहाव.े] 
 

चक्करदार परणाची माडहती तालव्यवहार भागातं आहे; तेथें अथव स्पष्ट होईल. डतहाई–डतहाई घेत चक्कर पुरें करावयाचें. चक्र हें जास्त 
शुद्ध, चक्रदार हा समास अधवससं्कृत होतो एवढेंच. तरी त्यातं ‘धार’ कोठली? चक्रधार याला काहंींच अथव नाहीं! चक्करदार हें अशुद्ध समजून कोणी 
त्याला ससं्कृत वेष चढडवलेला डदसतो. ‘चक्रधार’ हा अशुद्ध शब्द हल्लीं एका नाटकातंडह महत्त्वाच्या प्रसगंीं आला आहे. त्यातंील ‘चक्रधार परणाची 

तान’, जी तेच तेच स्वर घेतलेली आहे, तो मोठाच डवनोद आहे! ‘गीतगानडववके’ पुस्तकातं परंपरागत चक्करदार तानाचें नमुने देऊं.]). कोणी 
सागंतात कीं मृदंग छोटा व पखवाज मोठा; तेंडह खरें नाहीं; डवडवध आकाराचे व आकारमानाचे पखवाज 
असतात. कोणी म्हणतात कीं दाडक्षणात्याचंा ‘मृदंगम्’ तोच काय तो एक मृदंग, इतर सवव पखवाज़–
पखाओज़. यालाडह काहंी आधार नाहीं. मूळ वाद्य एकच. काहंीं आकारभेद व त्यानुसार वणवभेद झाले 
म्हणजे वाद्य अजीबात वगेळें  होत नाहीं; ‘म्हाराची’ खणखणीत तीडह वाजंत्रीच आडण ‘न्हाव्या–गुरवाचंी’ 
तीडह वाजंत्रीच [हे जाडतडवषयक उल्लेख परंपरागत आहेत, त्यानंा ंडवडशष्ट अथव आहे आडण तो वाद्यडवषयक आहे.]. 
 

तबला म्हणजे तबलाजोिी. यातं भािंीं दोन, एक तो िग्गा, अथवा सामान्यतः िाव्या हातानें 
वाजवावयाचा म्हणून ‘बाया’ं (बाडहया) अथवा आकारमानानें मोठा म्हणून ‘नर’; दुसरा तो तबला, अथवा 
उजव्या हातानें वाजवावयाचा म्हणून ‘दैना’ (दडहना) ककवा ‘दाया’ं अथवा लहान म्हणून ‘मादी.’ नरमादी, 
बायादंाया,ं ककवा तबलािग्गा याचंें सामुदाडयक म्हणजे जोिीचें नावं तबलाच. बाह्ाला लुक्कि ककवा नुक्कि 
असेंडह कोठें कोठें म्हणतात. 
 

‘ददुवर’, ‘ऊध्ववक’ आडण ‘आकलग्य’ अशीं उभीं ठेवनू वाजडवण्याचीं अवनद्ध पुष्करवाद्यें प्राचीन काळीं 
होतीं. अथात् तबला या वाद्याला भारतातं पूवीं प्राथडमक अवस्थेंतील असेंडह अस्ट्स्तत्व नव्हतें असें माडनण्याचें 
कारण नाहीं व तसें माडनणें चूक होईल. मात्र ‘अल ्तब्ल’् हें साधारण नावं [ज्यानंा ंहल्लीं ईराख् वगैरे नावंें आहेत त्या 
देशाचं्या अडतप्राचीन भाषातं ‘बल्र्ग’ अशा तऱ्हेचा काहंीं शब्द आहे व तो ‘मारून वाजडवणें’ अशा अथाच्या धातुपासून बनलेला आहे; व ‘बल्र्ग’ हें 
तालवाद्य आहे. आरबी ससं्कृडतमधील ‘अल् तब्ल्’ चे प्रकार बाल् दी, तुकी, जंगी, शामी, मगी, व ज़ाडवज्; डशवाय ईरानी ससं्कृडतमध्यें नक्कारेजहा ं

आडण ताशा हेडह होते.] नानातऱ्हेच्या अवनद्ध वाद्यासं आरबी भाषेंत होतें हेंडह सत्य आहे, तबला या नावंाशीं 
जुळणारें मूळ वणोच्चाररूप आपणाकंिचें नाहीं. पण उलट, तबल्यामधून वणव उमटडवण्यासाठीं ज्या 
हस्तडक्रया करावयाच्या त्याचंें वणवन आपल्याकिे पूवींच सडवस्तर गं्रथगत आहे [रत्नाकराच्या पाचंव्या तालाध्यायातं व 

सहाव्या वाद्याध्यायातं हें वणवन आहे.], तर आरबी–तुकी तब्लव्ाद्यें हीं काठ्यानंीं बिडवण्याचीं, उंट–घोिे–गाढवें 
वगैरेंवर लादण्याची वगैरे होतीं. हातानंीं वाजडवण्याचीं नव्हतीं. तेव्हा ं तब्ला हें वाद्य जसेंच्यातसेंच 
परदेशातूंन आलें  असें खास नव्हे. मूळच्या काहंीं वाद्यामंध्यें हळंूहळंू इष्ट त्या सुधारणा होतहोत 
तबलाजोिीला आजचें रूप डमळालें  असावें, या कामीं आरबी–तुकव –ईरानी–पठान–मुघल ् इत्याडद 
संस्कृतींमधून वाढलेल्या लोकाचंाडह हातभार लागला असावा आडण त्याचं्याकिील तबल ् हें नावं त्या 
वाद्यास डमळालें  असावें, असा प्रस्तुत लेखकाचा तकव  आहे. मात्र या वाद्याच्या एकाएकीं झालेल्या 
उत्पडिबद्दल ज्या अनेक दंतकथा प्रसृत आहेत त्यातंली एकडह, कािीचाडह डनःसंदेह आधार नसल्यामुळें, 
लेखक मान्य करंू शकत नाहीं [अमीर खुस्रौनें तबला काढला असें माडनतात. त्याचा परामषव वर घेतलाच. 
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‘अमीर खुस्रौनें तयार केलेले ठेके’ याचा डवचार पुढें येईल. 
 

एक दंतकथा अशी कीं कोणा मोठ्या पखवाडजयाचंा सामना झाला, तेव्हा ंज्याचा जय झाला त्यानें पराडजताची बोटें छाटलीं; तेव्हा ंत्या 
थोट्यानें दोन भागाचंा पखवाज (तबला) तयार करून त्याचें वादन सुरू केलें . 
 

दुसरी दंतकथा अशी कीं असाच सामना झालेला असतानंा एकानें डचिून पखवाजाचे दोन तुकिे केले; तुकिे केले तरी तें वाद्य वाजंू 
शकलें . ‘तबही बोला’ म्हणून तबला हें वाद्य. 
 

हें सवव भाकि आहे, डनराधार आहे, असंभवनीय आहे]. असो. 

 
पखवाज़ाचा गाज़ तबल्याहून मोठा असतो, त्यामुळें  व ‘थाप’ मारण्याच्या [चामड्यावर तळहात आपटणें 

म्हणजे थाप नव्हे. तो हळुवार आपटून लगेच करागुंलीकिे वळवनू ताबितोब उचलावयाचा असतो व त्यातं बोंटेंडह महत्त्वाचीं असतात. ही डक्रया 
नाजुक आहे. हाताची उचल महत्त्वाची. “तळहाताला बिासे बाधूंन ते न फुटंू देता पखवाज वाजडवणें” हें श्रेष्ठ वादकाला अशक्य असें नाहीं.] 
डक्रयेमुळें त्यातूंन डनघणारे वणवडह वजनदार म्हणजे भारदस्त वाटतात. (दस्त् म्हणजे हात). वणांत 
वैडवध्यडह अडधक असतें; इतकें  कीं, सोळासोळा चरणाचें छन्दोबद्ध दंि तोंिानें म्हणून त्याचेंच वणोच्चार जणू ं
भासतील अशा तऱ्हेनें बोल काढून वादन करणारे अनेक मृदंगवादक प्रस्तुत लेखकानें ऐडकले आहेत व 
वाचकापंैकींडह डकत्येकानंीं ऐडकले असतील [“चलो मस्ट्च्छंदर, गोरख आया” ही दंतकथा प्रडसद्ध आहे पण डतचा ‘मायामस्ट्च्छंद्र’ 
डसनेमाव्यडतडरक्त अनुभव नाहीं. येथें अडभपे्रत असलेल्या प्रकारातं गंगा, चंद्र, मुकुट, नाग, गज, गणपडत, रंुि, मुंि, थडक्कत, अधर, राधा, माधव, 
मोहन, अशा शब्दाचंें बाहुल्य असतें. आता ंहें खरें कीं ही कडवता म्हटल्यामुळें त्यात्या बोलाचंा स्पष्टपणा प्रतीत होतो कीं कसें याचा डवचार व्हावयास 
हवा, आडण त्यात्या बोलाचंें व मुखोच्चाराचें वैज्ञाडनक परीक्षण करून त्याचंा तुलनात्मक अभ्यास करावयास हवा. सववच पाटाक्षराबंद्दल हें मत आहे. 

जें वाजतें तें सहीसही अक्षर नसतें. तो त्या अक्षराचा भास असतो.]. मात्र प्राचीनकाळीं पाटाक्षरें खो, णा, डत, कं्र, दं, चं, थं, 
थंु, ज, ग, ल, र इत्याडद होतीं तशीं तीं हल्लीं मानीत नाहींत. ध, क, ग, त, ट, न, थ, तत्, डधत्, थंु, न, हीं 
मुख्य पाटाक्षरें व त्यापंासून उत्पन्न झालेलीं ता, तान्, का, िा, ला,ं गा, दीं, तीं, म, ना, रा, डतट, डकट, 
त्रक, धीं, घी, गी, घु, धु, थों, तरान्, क्िान्, धेऽत् इत्याडद वणाक्षरें पखवाजाचीं माडनतात, व त्यामंध्यें 
धकार हा मुख्य समजला जातो. ‘मृदंगवादने वणा बहवः कस्ट्ल्पता बुधैः, सवेषामडप तेषा ं तु मुख्यो ‘ध’ स्तु 
प्रकीर्मततः ।’ पण हे वणव ‘भासमान् होणारे,’ संकेतात्मक आहेत. 

 
तबल्याचा गाज़ पखवाज़ाच्याहून कमी असतो, वणांमध्यें वैडवध्य कमी भासतें, व ते वणव मृदंगाच्या 

माडनलेल्या पाटाक्षराहूंन कमी भारदस्त वाटतात. हे वणव क, ग, घ, त, द, ध, न, ट आडण र यापंासून 
बनलेले आहेत, जसे धा, धी, धीं, ना, ता, तीं, ती, तुन्, गी, गे, (ग), ते (त), टे (ट), डघ, घे (घ), घीं, 
तत्, त्रक, त्रक् क्िान्, ध्िान्, त्ड़ान्, इत्याडद, असें माडनलें  जातें. ‘तबल्याचा बाज झनाना, पखवाजाचा 
मदाना’ असेंडह दाखल्यासाठीं सागंतात. तें काहंीं असो; मृदंगवादनाचा भारदस्त गंभीरपणा व त्यातं 
लागणारी डवद्या याचंा नादप्रत्यय सहज येतो, तर तबल्यातं रंजक तालनतवन आडण सुबक नादडवलास हे 
अडधक जाणवतात एवढें पटण्यासारखें आहे. म्हणून या दोहोंत अमुक श्रेष्ठ असा वाद होण्याचें कारण नाहीं. 
पखवाजवादनातं परंपरागत डशस्त अडधक आहे हें मात्र खरें. हल्लीं पखवाजवादन फारच कमी ऐकंू येतें 
त्याचीं कारणें थोड्या डवचारानें आता ंसहज उमगतील. 
 

या दोन्ही वाद्यातं, प्रथम स्वर डमळडवणें अडतमहत्त्वाचें आहे. तबल्याचा स्वर ‘अमुक (उंचीच्या) 
पट्टींत ‘डमळडवणें’ म्हणजे काय हें सवांस माहीतच आहे; त्याचप्रमाणें तबल्याच्या मध्यातूंन (शाईवरून), 
बाजूबाजंूनीं (मदैानावरून) व काठंावरून, डकनारीवरून, (चाटेवरून अथवा चाटीवरून) जे स्वरनाद 
डमळणार तेडह सववबाजंूनीं समान आडण परस्पराशंीं समप्रमाणसबंद्ध करावयाचे असतात हेंडह बहुतेकासं 
माहीतच आहे. मात्र िग्ग्यासडह नेमका स्वरनाद असावा व तो तबल्याच्या स्वरनादाच्या खजांत असावा 
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याचा अनुभव हल्लीं कमी येत असल्यामुळें तें पर्थय आजकाल सवांस जाणीवेंत नसतें. ककबहुना हें पाळलें  
जातच नाहीं. पखवाजाच्या आटा भरडवण्याच्या डक्रयेचा तर तो डनयमच आहे. 
 

तात्ययव, हीं ‘ठोकाठोक’ करण्याचीं भािंीं [यातं डवनोद नाहीं, जुना पाडरभाडषक शब्द आहे. (पूवीं तोफेलाडह भािंें म्हणत. 

आवाज करणारें तें भािंें).] नव्हेत; त्यानंा ‘स्वरवाद्य’ या सदरातं घाडलता ं येत नसलें  तरी तीं ककडचत्काल एका 
नेमक्या उंचीचा स्वरनाद देणारीं वाद्यें आहेत इतकें च नव्हे तर काहंीं हस्तडक्रयानंीं तो स्वरनाद दोनतीन 
पूणवस्वरातंरानंीं–इतका, वादन चालंू असताचं, मीिेंनें, चढडवता ं येतो, व तसा तो चढडवणें हें वादनातंील 
एक पर्थयच आहे [हाताचा व डवशषेतः मनगटाच्या मडणचा दाब देऊन आवाज चढडवता ंयेतो. तेथें हंुकारगमक प्रतीत होतें. काहंीं ठेक्यातं हा 

हंुकार आवश्यक आहे. दाब देतानंा ंकोणी मनगट रगिून पुढें नेतात. तो ‘डघस्सा’.]; डशवाय या वाद्याचं्या स्वरामंध्यें दोनतीन 
अंतनादडह ऐकंू येतात. म्हणनू हीं दोन वाद्यें हल्लीं श्रेष्ठ तालवाद्यें म्हणून गडणलीं जातात व तें योग्यच आहे. 
 

त्यामुळें  हीं वाद्यें स्वतंत्रपणें तालवादन कडरण्यास व तालाची ‘साथ’ [येथें साथ याचा सामान्य अथवच आहे. 

‘साथ’ नावंाचा जो वादनातंील प्रकार, त्याचें वणवन पुढें येईल.] देण्यास, अशा दोन्ही प्रकारानंीं उपकारक आहेत. साथ 
करावयाची असल्यास, मुख्य गायकवादकाचा जो आधारस्वरनाद, त्याच स्वरनादातं तीं डमळवावयाचीं 
असतात. हातीं असलेलें  वाद्य जर गायकवादकाच्या स्वरनादातं डमळणाऱ्या स्वरातं डमळंू शकत नसलें  तर 
अडनवायव पक्ष म्हणून त्या स्वरनादाच्या मध्यम अथवा पंचमस्वरातं तें डमळडवतात. परंतु हल्लीं बहुधा असें 
डदसतें कीं पुरुष गायकाच्या आधारस्वरनादाच्या टीपेंत तबल्याचा स्वरनाद असतो; ‘मदाना’ (पुरुषी 
आवाजातं डमळेल असा, रंुद व्यासाचा) तबला बाजारातं सामान्यतः डमळतच नाहीं. पण त्यामुळें  मुख्य 
स्वरडक्रयेपेक्षा ंतबल्याच्या टणत्काराकिेच लक्ष वडेधलें  जातें [उदाहरणाथव, अहमदजान डथरकवा याचंें वादन. त्यातं िग्गा 
घुमणें अगदीं कमी आहे. त्याचें गुरुबंधु शम्सुद्दीन याचंाडह िग्गा फार घुमत नसे, परंतु तबल्याचा टणत्कारडह कमी असे. अल्लारखा, चतुरलाल, 

अनोखेलाल, डकशनमहाराज याचं्या वादनाशीं तुलना करून पहावी.], व गायनवादनातं तबल्याला मुख्यत्व येऊं पाहतें. लोक 
तबलाच ऐकतात. 
 

थोड्याशा स्वरके्षत्रातं घुमारेदार अशा अखंि स्वरनादामध्यें तऱ्हेतऱ्हेची वणवडनर्ममडत करून डतचे 
लयप्रस्तार तालागंरूपानें दाखडवणें हें या वाद्याचंें रास्त ध्येय आहे. अथात् त्याचंें दु्रतमध्यडवलंडबत असें जें 
काय लयप्रकारमान असेल तें असें असतें ककवा असावयास हवें कीं एक वणव उमटला कीं तो डवरून जात 
आहे तों दुसरा उमटला पाडहजे. तेथें ‘मात्रा’ म्हणजे एक वणोच्चारकाल, समजा ‘धा’चा पूणव नादकाल. ‘धा’ 
डवरताकं्षणींच पुढचा वणव, समजा ‘धीन्’, हा उमटला पाडहजे. खरें ठेकावादन तेंच कीं ज्यातं धा, धीन् हीं 
वणवरूपें सुस्पष्ट असतात व ध्वडननादाची आंस अखंि राहून डतच्या पाश्ववभडूमवर ‘बोल’ उमटतात. जसें 
 

। धा > । धी > । न् धी > । न् धा > । इत्याडद. 
 

येथें > ही खूण आवाजाची ताकद कमीकमी होत गेली आहे असें दाखडवते. (< ही खूण ताकद 
वाढत गेली असें दाखवील.) 
 

या काळातंच गडद, डकट, त्रक, ति् वगैरे वणांनीं अधे–पाव भाग, डकटत, डतडकट, डदगन, किन 
वगैरेंनीं तृतीयाशं–षष्ठाशं भाग, वगैरे दाखवावयाचे असतात. त्यापंैकीं काहंीं वणव ‘तुटक’ स्वरूपाचे असतात 
व त्यामुंळें  केवळ स्वरागंातं जो डवराम म्हणजे थाबंणें ह्ा अथाचा लयभाग त्यासारखा पडरणाम होऊं शकतो; 
तर काहंीं वणव सलग वाजतात. घोषयुक्त वणव आडण असे अघोडषत वणव (भरे बोल [भरदार, भरलेला बोल तो भरा 

बोल. भऱ्या बोलाची डक्रया ती भरी. कोणी ‘भरीबोल’ म्हणतात तें भाषादृष्ट्या ं चूक आहे.] व खाली बोल) त्याचप्रमाणें हाताच्या 
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थापेची ताकद (जोर) कमी अडधक केल्यामुळें  होणारे ‘घोडषत पण हळुवार’ आडण ‘अघोडषत ककवा तुटक 
पण जोरदार अथवा किक’ वणवप्रकार [भरा बोल हलक्या हातानें वाजवनू नाजुक कडरता ंयेतो, तर दाब देऊन अथवा शीघ्र शस्ट्क्तनें 
आघात करून खाली बोल प्रमुख कडरता ं येतो. येथें ‘जोर’ डदला असें म्हणतात. जोर म्हणजे भार नव्हे.], याचंा एकत्र पडरणाम हा 
मुखावाटें होणाऱ्या (भाषेंतील) वणोच्चारासंमानच होतो. त्यातंडह पनु्हा ंवाद्याचा स्वरनाद आडण त्याचे थोिे 
चढउतार भरीला असतात. म्हणून यातं स्वरागंडह आहेच! या वाद्यवादनातंील स्वरागं व तालांग हीं 
वगेवगेळीं काडढता ं येत नाहींत. हीं दोन्ही अंगें या वाद्यामध्यें अडतस्पष्ट, आडण तरीडह घोषाघाताडद वणव 
त्यामंध्यें सुस्पष्ट, म्हणूनच तीं प्रमुख तालवाद्यें. आघाती वाद्यें म्हणनू नाहीं. स्वरागं–तालागं हीं एकाच 
लयागंाचीं दोन अडवभाज्य रूपें आहेत हीं आपलीं डठकडठकाणीं केलेलीं डवधानें अशा प्रकारें प्रत्ययास येतात. 
 

हल्लीं स्वरागं–तालागंाची नीट कल्पनाच नाहीं अशीं जीं डवधानें केलीं, त्याचंा प्रत्यय कसा तें पहा. 
वर केलेलें  वणवन तें रीतीनें केलेल्या तालवादनाचें, परंपरेचें. पण हल्लीं असा प्रकार डदसतो : 
 

आधीं, वाजडवलेला वणव नीट उमटला आहे कीं नाहीं याकिे ध्यान नसतें.  हे वणव वाजत 
आहेत कीं ‘डटक् डटक् टक् टक्’ असें काहंीं वाजत आहे हेंच ऐकणाऱ्याला कळत नाहीं. दुसरें, गळ्यातं जशी 
अफाट तानबाजी तशी तालातं ‘बोलबाजी’ म्हणजे नानावणांच्या प्रस्तारभेदाचंें प्रदशवन कडरण्याची फार हौस 
असते; अनेक वणव एका मात्रेंत दाखवावयाचे तर माते्रची लाबंी फारच दीघव ठेवावी लागते म्हणजे डवलंडबत 
नव्हे तर अजस्र लय ठेवावा लागतो, कारण त्याच्या आठ–सोळा–बिीस वगैरे पटींनीं (म्हणजे एकेका 
माते्रचे तेवढे भाग–कला–दाखवनू) पुढचें प्रदशवन करावयाचें असतें. त्यातं माते्रची आंसच तुटते, अखंि 
स्वरनाद ऐकंूच येत नाहीं. बरें, तेवढ्यावर तरी थाबंले असेंडह नाहीं. अजस्रलयाची मात्रा तंतोतंत 
समप्रमाणकालाची राहणार नाहीं ही भीडत असतेच. म्हणून सुरुवातीस जी एक मात्रा दाखवावयाची डतचा 
अजस्रकाळडह आणखी काहंीं मजीनुसार सुचलेल्या वणांनीं भरून काडढला जातो. हे वणवडह सावकाशच 
राडहले तर त्याचंा मधला काळ मनातं मोजणी करून साडधला जातो. त्याच्या मोजणीकिे अवधान गेल्यामुळें 
हातानें डनघणारे नाद रंजक आहेत कीं नाहींत याकिे लक्ष राहणें कठीण होतें. 
 

। धी > । न् धी > । 
हें अजस्रलयातं जमत नाहीं, । धीं > न् — । असें होतें, म्हणून लय चुकंू नये म्हणून 

 
 
अशा तऱ्हेचे काहंीं प्रकार केले जातात. (त्यातंडह ‘डतऽटऽ’ हें फार दीघव असल्यास ‘डत, १, २, ३, ट, १, २, 
३,’ असें मनातं चालंू असतें — संवयीनें तें आपोआप होतें एवढेंच). यातं मध्यें ‘पादपूरणाथव’ घातलेले वणव 
भरे बोल सहसा नसतात, असले तरी त्यावंर जोर देता ंयेत नाहीं; ते तुटक होतात. पडरणामीं, ‘तबलावादन 
हें ठोकाठोक’ असा अथव केला जातो, स्वरागं बाजूसच पितें. याचें वणवन इतरत्र केलेंच आहे. 
 

अशा प्रकारामुळें  दुसरा एक दोष पदरीं येतो; लयागंेंच खरें पाहता ं बदलतात! ठेक्याचें स्वरूपच 
बदलतें. धीन् ही एक मात्रा खरी, परंतु वरील प्रकारातं प्रत्येक उच्चाराला एकेक मात्रा असें समजलें  जातें व 

 या मात्रा बारा होतात. बरें, ही सवव एक मात्रा म्हटली व माते्रचे बारा भाग केले असें म्हटलें , तर 
डत, र वगैरे उच्चारासं प्रत्येकीं १/१२ मात्रा म्हणजे तीन ‘चतुभाग’ नावंाचीं लयागंें म्हणावीं लागतील व तसें 
तर म्हणण्याचा प्रघातच नाहीं. उलट ‘एका मात्रेंत बारा मात्रा दाखडवल्या’ अथवा ‘एका माते्रच्या बारा मात्रा 
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केल्या’ असें म्हटलें  जातें. यातं माते्रची व्याख्या तर सोिाच, पण कल्पना तरी काय राडहली, आडण आपण 
काय करीत आहों याची जाणीव काय डदसली? यातं साधी तकव युक्तता तरी कोठें आहे? याचाडह डवचार 
कोणी करीत नाहीं. हल्लीं माते्रचीडह कल्पना बुझत चालली आहे असें डलडहलें  त्याचा प्रत्यय अशा डठकाणीं 
स्पष्ट येतो. डशवाय, लयताल हें काय आहे हेंडह डकत्येकासं स्पष्टपणें सागंता ंयेत नाहीं. ‘धीं’ ही एक मात्रा, 
‘धींऽडतरडकट’ हीडह एकच मात्रा, ती कधीं एकपट तर कधीं आठपट (येथें ‘पट’ याचा अथव काय?), असें 
सागंतात; त्यातं दु्रतमध्यडवलंडबत. हें कसें ठरणार? पुन्हा ं‘धींऽडतरडकट’ याला एक मात्रा सागंतात, डतची 
सवा, दीि इत्याडद अंगें त्या त्या प्रमाणाचीं सागंत नाहींत! कोणी ‘धींऽडतरडकट’ याला एक लघु मानून 

डनवाह कडरतात, पण त्याचं्या ठेक्याचं्या वणवनातं डकत्येकदा ं  असें येतें त्यातं ‘धागे’ च्या 
धा वर दुसरा लघु सुरंू झाला असें मानीत नाहींत; ‘मग लघुचें लक्षण काय?’ असें डवचाडरलें  तर त्याचें उिर 
त्यानंा ं देता ं येत नाहीं. अगडणत लोकासं ‘लघु’ हा शब्दच माहीत नसतो. थोिक्यातं, लयतालडवचार भ्रष्ट 
होतो. एवढेंच नव्हे तर तो नष्ट होण्याची भीडत उत्पन्न होते. 
 

परंपरेंत वाढलेल्या, अथवा योग्य डशक्षण डमळालेल्या, गायकवादकाचं्या बडुद्धमध्यें हा गोंधळ 
नसतो. परंतु त्यापंकैीं बहुतेकानंा ं लोकरंजन करावयाचें असतें व त्यामुळें  तेडह असले प्रकार कडरतात. 
रडसक–समीक्षक, संगीतावर गुलगुडलत लेख व गोष्टी डलडहणारे लोक, इत्याडदकानंा ंमुळातंच काहंीं चकुतें 
आहे याची जाणीवच नसावी अशा धतीचें त्याचंें डलखाण असतें. सामान्य श्रोत्याला कोणी दाखवनू 
डदल्याडशवाय तें कळत नाहीं, कारण असा श्रोता केवळ ‘कनरडसया’ म्हणजे कानावंाटें रस चाखणारा 
(कणवरडसक) असतो; तो रस धारोष्ण दूध आहे कीं भकुटीचें धुवण आहे हें त्याला फारसें कळत नाहीं; 
कारण शुद्ध धारोष्ण दूध दुर्ममळ, तें त्याच्या डबचाऱ्याच्या भाग्यातं कधींनवत येणार. जे जाणकार, ते चचा–
शहाडनशा याचं्या भानगिींत पित नाहींत अथवा मुखदुबवळ असतात. मात्र आपापसातं मात्र, “वल्लाह् , 
आजकलके लौंिे अितालीस मात्राओकंा यकताल बजा रहें हैं ।” अशी हेटाळणीची चचा करीत असतात. 
 

‘अठे्ठचाळीस मात्रांचा एकताल’ म्हणजे काय, तें जर चकू तर एकताल कसा व डकती मात्राचंा, 
त्याचे अंगखंि काय, असे प्रश्न आता ंउद्भवतात. त्याचंीं उिरें डमळण्यासाठीं प्रचडलत ताल व त्याचें ठेके 
याचंा आढावा घ्यावा लागेल. 
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१४.काहंींप्रचणलतठेके 
 

या भागाच्या मथळ्यावरून अशी कल्पना होईल कीं आता ं ‘धा धीं धी ना’ वगैरे वादन कसें होतें 
याबद्दल काहंीं माडहती पुरडवली असेल. परंतु या पुस्तकातं आपणासं लयतालाचा ‘डवचार’ करावयाचा आहे, 
वादन डशकावयाचें नाहीं; वादनडशक्षणासबंंधी अनेक पसु्तकें  आहेत व तीं बहुतेक चागंलींच आहेत. येथें 
‘ठेका’ या वस्तुचा डवचार कतवव्य आहे. अथात् तो प्रचडलत डक्रयेला धरून, डतच्यातंील उदाहरणें घेऊन, 
असाच होणार, परंतु आपण त्या डक्रयेला तकव पद्धडत लावणार आहोंत. तशी तकव पद्धडत लाडवली गेल्याचीं 
उदाहरणें जवळजवळ नाहींतच, म्हणून येथें आपणासं जे डनष्कषव डमळतील ते प्रचडलत कल्पनाशंीं नेहमीं 
जुळतीलच असें नाहीं. म्हणून हा भाग सापं्रदाडयकानंा ं बहुधा रुचणार नाहीं, परंतु त्यानंीं त्याकिे 
सहानुभडूतनें पाहून स्वतः डवचार करावा अशी डवनंडत आहे. डकत्येक डठकाणीं केवळ रास्त तकाच्या पलीकिे 
जाऊन आपण काहंीं अंदाज बाडंधणार आहोंत, ते केवळ काहंीं कूटप्रश्नाचंा उलगिा करण्यासाठीं. ते 
अंदाज अथात् लेखकाचे स्वतःचे, ते चुकीचे असणें शक्य व स्वाभाडवक आहे; तरीडह ते येथें मािंण्याचें 
कारण असें कीं ते ते कूटप्रश्न खरोखर अस्ट्स्तत्वातं आहेत याची जाणीव करून देणें, त्याचंा उलगिा होणें 
फार महत्त्वाचें आहे हें दाखडवणें, तसा उलगिा झाल्यास भारतीय संगीतपरंपरा व पद्धडत काय आहे 
याबद्दल एक डनडित बोध होऊं शकतो हें सुचडवणें, आडण तो उलगिा तकव डवचार व अंदाज याचं्या 
साहाय्यानें काहंींसा होऊं शकतो हें डदग्दर्मशत करणें. 
 

‘ठेका’ म्हणजे अंगखंि–यडतस्थानें व समस्थान–जाडतगडत या लक्षणानंीं युक्त अशी पुनरावडृिचा 
धमव डदलेली म्हणजे आवतवनधमव असलेली ‘ताल’ ही जी वस्तु, डतचा नादमय आडवष्कार. हीं इष्ट लक्षणें 
स्वरभेद, वणवभेद, उच्चारभेद, इत्याडद डक्रयानंीं उत्पन्न होतात, केवळ टाळीच्या डक्रयेनें नव्हे. टाळीच्या व 
डनःशब्द अशा हस्तडक्रयेनें केवळ ताल ही वस्तु फारतर दर्मशत होईल, पण त्या तालाचें वजन केवळ 
हस्तडक्रयेनें डदसणार नाहीं. ठेक्यातं ‘िौल’, ‘वजन’ असतें, तें तालातं स्पष्ट होत नाहीं. —एवढा डवषय 
आपण ‘जाडत अडण खंि’ व ‘आवतवन’ या भागातं माडंिला. खरोखर पाहता ं हा मुद्दा डलहून स्पष्ट करणें 
अवघि आहे; परंतु तो अडतशय महत्त्वाचा आहे. म्हणून त्याचें अडधक डववचेन आता ंकरावयास हवें. तें 
उदाहरणानंींच होणार हें ठेक्याच्या कल्पनेंतच गर्मभत आहे. 
 

भीमसेन जोशी याचंें “तीथव डवठ्ठल, के्षत्र डवठ्ठल” हें अत्यतं पडरणामकारक गीतगान आजकाल फार 
लोकडप्रय आहे, त्याचें उदाहरण सोपें व डवषयप्रवशेास योग्य म्हणून घेऊं. 
 

‘तीथव’, ‘के्षत्र’ हे शब्द आपण गद्यातं म्हणतों तेव्हा ंती, के्ष याचंा उच्चार फारसा दीघव करीत नाहीं, 
आडण ‘थव’, ‘त्र’ हीं जोिाक्षरें असल्यामुळें  त्याचंा उच्चार फारसा ऱ्हस्व होत नाहीं. तेव्हा ंहीं सवव अक्षरें एका 
समान लाबंीचीं मानंू, व तोच न्याय ‘डवठ्ठल’ या शब्दाला लावनू तसा उच्चार करंू. म्हणजे तीथव २ मात्रा, 
डवठ्ठल ३ मात्रा, के्षत्र २ मात्रा आडण डवठ्ठल ३ मात्रा असा एकूण १० मात्राचंा हा चरण होईल. तीथवचा थ आडण 
डवठ्ठलचा डव जोिून घेता ं येतो, परंतु ल नंतर के्षत्रचा ‘क्ष’ उच्चाडरण्यासाठीं ककडचत् श्वास, ककडचत् डवराम 
घ्यावा लागतो. तो डवरामकाल फार लहान म्हणून नजरेआि करंू, तरीडह ‘तीथव डवठ्ठल’ आडण ‘के्षत्र डवठ्ठल’ 
असे दोन खंि होतील; मुख्य यडतस्थान ‘ल’ आडण ‘क्ष’ यामंध्यें म्हणजे पाचं मात्रानंंतर येईल. हें जर 
आवतवन माडनलें  तर तालस्वरूप डसद्ध झालें ; त्याचें वणवन असें होईल : 
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मात्रा दहा, खंि दोन, खंिजाडत; समस्थान दहाव्या माते्रच्या शवेटीं म्हणजेप डहलीच्या 
सुरुवातीला; अंगें दु्रत–दु्रतडवराम, दु्रत–दु्रतडवराम म्हणजे २-३, २-३ मात्राचंीं; यातं जाडतगडत डसद्ध झाली, 
म्हणजे ‘चलन’ डदसलें . 
 

या तालाचें या शब्दामंध्यें उच्चारण 
 

 
 
असें झालें . तें म्हणून पहावें, भाषादृडष्टनें काहंीं खटकणार नाहीं. 
 

आता ंया चरणाला छंदाचे मळू डनयम लावू.ं ती दीघव, दोन मात्राचंा, त्यातंच थव या जोिाक्षरामुंळें 
येणारें दीघवत्व सामावनू गेलें  व उरलेला थकार एका माते्रचा झाला; एकूण ‘तीथव’ या तीन मात्रा. तोच न्याय 
‘के्षत्र’ शब्दाला लागेल. डव ची मात्रा एक खरी, परंतु पुढें ठ्ठ हें जोिाक्षर असल्यामुळें  ‘डवट्’ या उच्चारातं दोन 
मात्रा यावयास हव्या. उरलेले ठ आडण ल प्रत्येकीं एका माते्रचे. (पडहला डवठ्ठल जो आहे त्याच्या ल नंतर 

‘क्ष’ हें अक्षर आहे, तें जोिाक्षर नसून एकच व्यंजन माडनलें ).  
असें चौदा मात्राचंें आवतवनरूप झालें . या तालाचें वणवन : १४ मात्रा, खंि दोन, डमश्र (७ मात्राचंी) उपजाडत, 
अंगें ३–४, ३–४ मात्राचंीं म्हणजे दु्रतडवराम–लघु, दु्रतडवराम–लघु अशीं (माते्रचें अंग डवराम माडनलें ). या 
वणवनातं चलन आलें . 
 

या दुसऱ्या प्रकारातं डवठ्ठलचा डव दीघव माडनला कारण त्याचं्यापुढें ठ्ठ हें जोिाक्षर आहे. तें जोिाक्षर 
आहे हें उच्चारणातं भासेल, म्हणजे ठ्ठ च्या डठकाणीं, ६ व्या आडण १३ व्या मात्रावंर, डवशषे ‘भार’ पिेल. याडह 
आवतवनातं भाषादृडष्टनें काहंीं खटकणार नाहीं. 
 

आता ं याला प्राकृताचा लघूपाय लावू.ं ‘ठ्ठ’ हा उच्चार कठोर ठेवावयाचा नाहीं, म्हणजे त्याचें 
जोिाक्षरस्वरूप भासूं द्यावयाचें नाहीं. तसें केल्यास डव दीघव होत नाहीं व म्हणून डवठ्ठलच्या मात्रा चार न 
होता,ं पडहल्या प्रकाराप्रमाणें, तीनच होतात. आता ंहा प्रकार 
 

 
 

असा उच्चाडरला जाईल. हें आवतवन माडनल्यास तालस्वरूपाचें वणवन :– 
 

मात्रा बारा, खंि दोन, वृि (६ मात्राचंी) उपजाडत, अंगें दु्रतडवराम–दु्रतडवराम–दु्रतडवराम-
दु्रतडवराम, 
 

असें होऊन त्या तालाचें चलन डदसेल. हेंडह भाषादृडष्टनें चकू नव्हे. 
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आता ंआपण उच्चार असा करंू कीं, दुसरा जो १४ मात्राचं्या आवतवनाचा प्रकार, त्यातंील थव आडण त्र 
हे लाबंवनू दोन मात्राचें करंू; हाडह एक लघपूाय होऊं शकतो, भाषेवर अत्याचार होत नाहीं हें स्पष्ट आहे. 
 

 असें १६ 
मात्राचंें आवतवन साधेल. या तालाचें वणवन ‘मात्रा १६, खंि २, मानुष (८ मात्राचंी) उपजाडत, अंगें लघु–
लघु–लघु–लघु’ असें होऊन त्यातं चलन वर्मणलें  जाईल. 
 

अशा रीडतनें केवळ ‘तीथव डवठ्ठल, के्षत्र डवठ्ठल’ या साध्या भोळ्या सोप्या ओळीला आपण चार 
वगेवगेळ्या तालातं नेऊं शकलों, चलन वगेवगेळें  करू शकलों. येथें हें लक्षातं ठेवावें कीं त्या वगेळेपणासाठीं 
आपणासं कोणताडह बलात्कार–जसा ‘चंऽडद्रकाऽऽऽ हीऽजणोंऽऽऽ’ या सात मात्राचं्या उदाहरणातं डदसला 
तसा–करावा लागला नाहीं, भाषेची व शब्दाचंी मोिणी आडण अथवभाव याचंें उल्लंघन करावें लागलें  नाहीं. 
तालवणवन कसें होतें आडण तालाचें चलन कसें डदसतें, ‘जाडत’च्या गडतचा िौल कसा प्रकट होतो तें यातं 
दृडष्टस पितें. 
 

z  
 
अशीं चार वगेवगेळ्या तालाचंीं रूपें आपणासं डमळालीं. 
 

वर अक्षरें न डलडहता ंअंक डलडहले, त्यातं हें सुचवावयाचें आहे कीं, जरी वरील तालस्वरूपें ‘तीथव 
डवठ्ठल, के्षत्र डवठ्ठल’ या शब्दाचं्या उच्चारावंरून–म्हणजे शब्दाथव, वणोच्चार, जोरभार याचं्या भेदामुंळें 
अंगखंिजाडत डनमाण होऊन—आपणासं डमळालीं, तरी एकदा तीं डमळालीं कीं साधारणरूपें म्हणून, अमुक 
चलन–अमुक िौल म्हणून, ग्राह् होऊं शकतात. आता ं या साचं्यातं इतरडह गीतें बसूं शकतील, नव्हे 
बसतात हेंडह माहीत आहेच. अंकानंीं थोिक्यातं सुचडवलेलीं बंधनें पाडळलीं म्हणजे झालें , त्यामंध्यें अक्षरें 
दुसरीं काहंींडह असूं शकतील. 
 

या चार प्रकारापंैकीं पडहल्यास झपताल असें नावं आहे, दुसऱ्या प्रकारातं दीपचंदी, चाचर आडण 
झमूरा हे ताल होऊं शकतील, डतसऱ्या प्रकारातं जलद एकताल येईल, (ककवा दादऱ्याचीं दोन आवतवनें 
होतील), आडण चौर्थया प्रकारातं तीनताल अथवा डत्रताल, डतलवािा, आडण पंजाबी ठुमरी व टप्पा हे 
येतील. याडंशवाय इतर ताल आहेत, पण आपण केवळ ‘प्रचडलत’ ठेके व ताल पाहणार आहोंत, 
तकव डवचारास तेवढें पुरेल आडण डवशषे प्रचारातं नसणारे ताल पाहून तादृश फायदाडह नाहीं. 
 

दहा मात्रामंध्यें शूलताल येतो, पण त्याचे खंि ४–२–४ अशा मात्राचें आहेत. म्हणून तो येथें लागू ं
होत नाहीं. १४ मात्रामंध्यें धमार आहे, त्याचे खंि ५–२–३–४ मात्राचें आहेत; आडण आिा चौताल 
(आिाचारताल) आहे, त्याचे खंि २–४–४–४ असे आहेत, म्हणून त्याचंाडह प्रयोग येथें होणार नाहीं. तोच 
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प्रकार १२ मात्राचं्या चारताल (चौताल) आडण मध्य–डवलंडबत एकताल याचंा, कारण त्याचें खंि ४–४–४ 
मात्राचें आहेत. म्हणून शलूताल, धमार, आिाचारताल, चारताल आडण ‘बराबर एकताल’ व ‘ठाय 
एकताल’ हे ताल ‘तीथव डवठ्ठल के्षत्र डवठ्ठल’ ला लागूं होत नाहींत. 
 

ताल नावंाचें जें आवतवनाचें चलन, त्याचें स्पष्टीकरण अशा प्रकारें झालें . 
 

आता ं‘ठेक्या’ किे वळावयाचें आहे, आडण ठेका व ताल यातंील अथवभेद स्पष्ट करावयाचा आहे. 
 

खरें पाहता ंवर डलडहलेली ‘तीथव डवठ्ठल के्षत्र डवठ्ठल’ या शब्दोच्चाराचंी चार प्रकारची मािंणी हे स्वतः 
चार वगेवगेळे ठेकेच आहेत! तालाची जी साधारणरूपानें वर्मणता ं आलेली खंियुक्त चलनगडत, डतला 
अनुसरून वगेवगेळे वणोच्चार असल्यामुळें  हे ठेकेच झाले. परंतु ‘ठेका’ हा शब्द वाद्याला अनुलक्षून आहे, 
वाद्यातंील पाटाक्षरें त्या त्या जागीं तशा तशा प्रकारें ठेडवलीं कीं ठेका होतो. म्हणून तीथव डवठ्ठल, के्षत्र डवठ्ठल 
यास रूढ प्रघातानुसार ठेका म्हणत नाहींत. एवढेंच. आता ं अडधक स्पष्टीकरणासाठीं वरील चार प्रकार 
आडण त्याचं्या उल्लेडखत चार तालाचें ठेके, याचंी तुलना करंू. 
 

(१) दहा मात्राचंा, दोन खंिाचंा, २–३, २–३ अशा अंगाचंा, झपताल. 
 

 हें शब्दरूप. झपतालाचे वगेवगेळे ठेके 
पुढीलप्रमाणें माडनतात. 
 

 तक ऐवजीं डकटडह म्हणतात. 
 

 यातं फक्त ७ व्या माते्रचे २ भाग आहेत. 
 

 यातं फक्त ५ व्या माते्रचे २ भाग आहेत. 
 

 ८ व्या माते्रवर जोर आहे. 
 

 ८ व्या माते्रचा जोर स्पष्ट आहे. 
 

 ३ ऱ्या व ८ व्या माते्रवर जोर आहे. 



 अनुक्रमणिका 

यातंील शवेटचे तीन ठेके ‘तीथव डवठ्ठल’च्या या प्रकाराच्या उच्चारणाशीं डवशषे जुळतील. 
 

(२) चौदा मात्राचंा, दोन खंिाचंा, ३–४, ३–४ अशा अंगाचंा, अशा प्रकारचे तीन “ताल” वर 
उल्लेडखले व त्याचंी नावंें दीपचंदी, चाचर व झमूरा अशीं साडंगतलीं. आता ंप्रश्न असा उद्भवतो कीं येथें अंग–
खंि–यडतस्थान–आवतवनातंील मात्रा यानंीं डनडित होणारें चलनस्वरूप एकच आहे, म्हणजे ‘ताल’ याची 
जी आपण व्याख्या केली डतच्यानुसार ताल एकच आहे; तर हीं तीन नावंें वगेळे ‘ताल’ कशीं दाखवू ं
शकतील? या प्रश्नाची सोिवणूक ‘ताल’ आडण ‘ठेका’ यामंध्यें अथवभेद करूनच होऊं शकेल व तशी प्रस्तुत 
लेखकानें केली आहे. 
 

 हें आहे. आता ं
उपरोडल्लडखत माडनलेले तथाकडथत ‘ताल’, म्हणजे आपल्या व्याख्येप्रमाणें “ठेके”, पहा. 
 

दीपचंदीचा ठेका, एक प्रकार— 
 

 
 

चाचरचा ठेका, एक प्रकार— 
 

 
 

(हा जरा जलदच घ्यावयाचा असतो). 
 

झमूऱ्याच्या ठेक्याचे पुढील प्रकार प्रडसद्ध आहेत— 
 

 
 

यातं पडहल्या दोन प्रकारातं २ ऱ्या आडण ९ व्या, अथवा दुसऱ्या दोन प्रकारातं १॥ आडण ८॥ या 
क्रमाकंाचं्या मात्रावंर जो आघात येतो, त्या डठकाणीं ‘तीथव डवठ्ठल’च्या उच्चारातंील तीचा केवळ इकार आडण 
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के्षत्र चा केवळ एकार आहे; म्हणून हे झमूऱ्याचे ठेके जुळणार नाहींत, असें ताबितोब भासेल. तोच प्रकार 
ककडचत् कमी प्रमाणातं दीपचदंीच्या ठेक्यातं डदसेल. मात्र चाचरचा ठेका आपल्या शब्दोच्चाराशंीं जुळेल. 
 

(३) बारा मात्राचंा, दोन खंिाचंा, ३–३–३–३ अशा अंगाचंा, जलद एकतालाचा ठेका. 
 

 असे आहेत. 
 

उल्लेख केलेला ठेका 
 

 
 
डतसऱ्या माते्रवर जोर आहे व चौथीवर नाहीं; तो बदलावा लागेल अथवा तीथव च्या थव वर जरब देऊन डवठ्ठल 
चा डव हलका करावा लागेल; आडण मग हा ठेका शब्दोच्चाराशंीं जुळेल. ठेक्यातंील जोरभार कायम 
ठेवावयाचा आहे कारण आपण ठेक्याचंी डचडकत्सा करीत आहोंत; म्हणून येथील 

 असें करावें लागेल. म्हणजे मूळस्वरूपाचा ठेका जरी उच्चाराशीं तंतोतंत 
जुळला नाहीं, तरी जोरभारातं फरक करून तो तसा जुळता बनेल. हें ठेक्यातं, शब्द-वणव याचं्या उच्चारातं, 
शक्य आहे; परंतु अंगखंिमात्रा व यडतस्थानें या वणवनानंीं डनडित झालेलें  आवतवनस्वरूप, चलन, म्हणजे 
‘ताल,’ त्यातं शक्य नाहीं. कारण तें ठरलेलें  आहे, बदलता ंयेत नाहीं. 
 

ठेका आडण ताल यातंील फरक येथें डदसला. 
 

[येथें डदलेलें  एकतालाचें स्वरूप हें मान्यस्वरूप नव्हे, आडण लेखकाचेंडह तें पूणवमतडह नाहीं. 
तेवढ्यासाठींच ठेक्यामध्यें ३–३–३–३ अशीं अंगें न दाखडवता ंकेवळ ६–६ अशींच दाखडवलीं. याची अडधक 
डचडकत्सा पढुें एकतालाच्या वणवनातं येणारच आहे; तूतव आपण ठेका म्हणजे नक्की काय आडण ताल व ठेका 
यामंध्यें नेमका फरक कोणता, हेंच पाहत आहोंत]. 
 

(४) १६ मात्राचंा, ४ खंिाचंा, ४–४–४–४ या अंगाचंा, ताल. यामध्यें ९ व्या माते्रवर मुख्य 
यडतस्थान केलें , ४–४; ४–४ अशी गडत ठेडवली, कीं तालस्वरूप डनडित ठरलें . तेव्हा ं खालीं डदलेलीं 
वणावतवनें हीं वगेळे ‘ताल’ नव्हेत तर वगेळे’ ‘ठेके’ च म्हटलें  पाडहजे असें आपल्या भडूमकेवरून ठरतें. 
 

तीनतालाचे ठेके – 
 

 व 
यातंील ‘धा’ ऐवजीं ‘ना’ इत्याडद रुडचपरत्वें फेरफार. 
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डतलवाड्याचा ठेका. 
 

 
 

जलद तीनतालाचा ठेका. 
 

 इत्याडद. 
 

पंजाबी ठुमरीचा ठेका. (पंजाबी ठेका अथवा मलूताल अथवा मुलतानी ठेका). 
 

 
 
यातं अवग्रहाचें डठकाणीं िग्याचें स्वरादंोलन असतें. 
 

टप्प्याचा ठेका. 
 

 
 
यातं अवग्रहाचे जागीं स्वरादंोलन असतें. 
 

सोळा मात्राचें आपले शब्दोच्चार असे होते :— 
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याच्याशीं वर डलडहलेल्या ठेक्यापंैकीं कोणते उडचत होतात व कोणते होत नाहींत हे आता ंसहज 
पिताडळता ंयेईल, डवस्ताराची आवश्यकता वाटत नाहीं. 
 

ज्यातं काहंीं वणोच्चारभेदानंीं, जोरभाराच्या भेदानंीं, एक ठराडवक ‘वजन’ उत्पन्न केलें  जातें अशा 
पाटाक्षरयुक्त तालाला ठेका म्हणतात, आडण तसें वजन न दाखडवता ंकेवळ अंगखंिजाडतआवतवन कळलें  
तर तो फक्त ताल, हा फरक आता ंस्पष्ट झाला. या दीघव उदाहरणातं आपणासं इतरडह काहंीं महत्त्वाचे धिे 
डमळतात. 
 

[१] डदलेला चरण अमुक मात्राचंा असें छंदानुसार ठरलें  तरी आपण त्यातंील मात्रा कमीजास्त 
आहेत असें मानंू शकतों; परंतु आवतवन अशा प्रकारें लहानमोठें माडनण्याचें साधन म्हणजे वणोच्चार, आडण 
त्या वणोच्चारानंा भाषेमुळें  काहंीं बंधनें पिलेलीं असतात म्हणून हा बद्दल केव्हां, कसा, डकती कडरता ंयेईल 
यालाडह मयादा आहे. 
 

[२] एका ठराडवक लाबंीच्या आवतवनातंील खंि व अगंेंडह काहंीं वणोच्चारभेदानंीं आपण बदलंू 
शकतों, आडण त्यामुळें  एकाच लाबंीच्या आवतवनातं वगेवगेळे ‘ताल’ दाखवू ं शकतों. परंतु वणोच्चारभेद 
केव्हा,ं कोठें, डकती व कसे कराव ेयाला मयादा असल्यामुळें  एका ठराडवक लाबंीच्या आवतवनामध्यें ‘ताल’ 
भेद डकती होतील यालाडह मयादा आहेत. 
 

थोिक्यातं म्हणजे, वाटेल ते शब्द अथवा कोणतेंडह स्वरवाक्य, मनाला येईल तसें व तेवढें ऱ्हस्व–
दीघव अथवा घोडषत–अघोडषत करून वाटेल त्या तालातं बसडवता ंयेणार नाहीं. अशा तऱ्हेचा फेरफार शक्य 
आहे, परंतु काहंीं मयादेपयंतच. अडधक नव्हे. आडण हें भाषासंप्रदायावरून (जेथें अथववाही शब्द नाहींत अशा 
शुष्कगीतातं, ककवा केवळ वाद्यवादनातं, तें वणोच्चाराचं्या रूढ क्रमसंप्रदायावरून) ठरेल. 
 

३) म्हणून भाषाभेदामुळें  तालभेद होणें अगदीं शक्य आहे.–यावरून एक अंदाज होतो कीं, अमुक 
भाडषक प्रातंाचें–अथवा त्या भाषेचें–नावं एकाद्या तालाचें असेल, तर त्या भाषेंतील उच्चाराचं्या 
मोिणीप्रमाणें त्या तालाचें प्रमाणस्वरूप जाणणें शक्य आहे. हा अंदाज काहंीं गानप्रकाराचंें रूप व त्या 
प्रकाराचंें ममव जाणण्यासाठीं प्रस्तुत लेखकानें केला आहे. जसें खयाल्, टप्पा, ठुमरी इत्याडद. 
 

४) ठेके हे वणोच्चारमय असल्यामुळें  वरील डनयम ठेक्यासं लागूं होतील. त्यावरून अंदाज असा 
होतो कीं ठेक्याचें स्वरूप हें भाषेंतील शब्दोच्चार, छंदप्रकार वगैरेंवरून मुळातं झालेलें  असलें  पाडहजे. थोिी 
अडतशयोस्ट्क्त करून असें म्हणूं कीं प्रत्येक ठेका हा मुळातं कोणत्यातरी भाषेंतील एकादी शब्दमाडलका, 
गीतचरण, छंदखंि इत्याडदकावंरून सुचलेला असावा. याडह अंदाजाचा उपयोग काहंीं गानप्रकाराचंी 
व्याख्या कडरण्यासाठीं केला आहे. 
 

५) अथात् हें शक्य आहे कीं काहंीं ताल केवळ ‘असे असे खंि करंू’ अशा प्रकारच्या गडणती 
कल्पनेवरून मुद्दाम बाधंलेले असतील. परंतु त्या त्या तालानंा ं जेव्हा ं ठेक्याचें स्वरूप द्यावयाचें तेव्हा ं
भाषेंतील वणोच्चारच साहाय्यक होणार, दुसरें काहंीं नाहीं; आडण म्हणून गडणतानें ताल कसाडह बाडंधला 
तरी त्याच्या ठेक्याला भाषेचें बंधन पिणारच. 
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—म्हणजे पनु्हा ं ठेक्यामध्येंडह स्वरागं आलेंच! आडण स्वरागं–तालागं ही जोिी अभेद्य आहे या 
आपल्या भडूमकेवर पुन्हा ंआपण आलों. 
 

वर जे ‘मुदे्द’ साडंगतले त्यातं डवशषे ककवा नवें असें काय आहे, असें कोणास वाटेल. परंतु तसें व त्या 
पद्धडतनें सागंण्याची जरूर भासली, याला दोन कारणें आहेत. 
 

पडहलें  कारण असें कीं, ‘तालवादना’ बद्दल जीं पुस्तकें  उपलब्ध आहेत त्यातं परंपरागत ठेके 
डदलेले असतातच, पण डशवाय काहंीं पसु्तकातं असा मजकूर आढळतो कीं, ‘कोणी कोणी कलावतं 
कडवतेच्या, छंदाच्या अनुरोधानें, त्यातंील उच्चाराचं्या अनुरोधानें, तालठेके तयार कडरतात’. यातं ही प्रडक्रया 
नेहमींची नव्हे असा भाव आहे त्याचें डनराकरण करणें अवश्य वाटतें. भाषेवरून जवळजवळ प्रत्येक ठेका 
तयार झाला असावा हें प्रस्तुत लेखकाला अडधक सयुस्ट्क्तक डदसतें. अथात् एकदा ंएक ठेका तयार होऊन 
मान्यता पावला कीं तो परंपरागत तसा डशकडवला जाऊन तशा डशस्तीची डक्रया होईल व होतेडह. पण उगम 
शोधावयाचा तर तो भाषेंतील शब्दोच्चाराचं्या मोिणींतच शोधावयास हवा, असें वाटतें. ‘छंदानुसारी ठेके’ 
याचंी जीं उदाहरणें त्या त्या पुस्तकातं डमळतात ते कायद्याचें पलटे, ककवा साथ म्हणजे ‘डलपटके बजाना’ 
पैकींच, आहेत असें तपासणीवरून डदसतें. 
 

दुसरें कारण असें कीं प्राचीन देशीतालाचें ठेकेडह हल्लीं साडंगतले जाऊं लागले आहेत, आडण 
लेखकाला ते अडसद्ध वाटतात. याचें कारण असें कीं संस्कृताडद पुस्तकातं केवळ लघुगुरु इत्याडद पद्धडतनें 
देशीतालाचंें डववरण आहे, म्हणजे ‘ताल’ साडंगतले आहेत. त्या त्या तालातंील खालीभरा–जोरभार–
खुलाबंद प्रकार कोठेंडह डलडहलेला नाहीं; म्हणजेच देशी ‘ठेका’ असा त्या गं्रथातं कोठेंडह उपलब्ध नाहीं. 
आडण एका तालातं अनेक ठेके होऊं शकतात, व डकत्येकदा ंते ऐडकतानंा ंअगदीं वगेवगेळा पडरणाम होऊं 
शकतो, हें वरील उदाहरणातं आपणासं स्पष्ट झालें  आहे. जर गं्रथातं ‘वजन’ सापंित नाहीं, तर केवळ त्या 
तालवणवनातं आपण आपले मनचे प्रचडलत पाटवणव ठेवनू ‘हाच अमुक प्राचीन देशी ताल’ असें कसें बरें सागंू ं
शकंू? त्याला आधार नाहीं. ‘चच्चत्पुटः,’ ‘चाचपुटः,’ ‘पंचपाडण,’ ‘षस्ट्ट्ट्पतापतु्रकः,’ ‘संपके्वष्टाकः,’ 
‘उद् धट्टकः’ हे नाट्यशास्त्रातंील मागवताल हे खरें पाहता ंठेकेच आहेत व त्यातंील तशा वजनाचे आजचे बोल 
आपण त्या त्या जागीं ठेवू ंशकतों. परंतु रत्नाकरातं जे देशी ताल आहेत त्याबंद्दल असें डनडित कसें सागंता ं
येईल? उदाहरणाथव, ‘एकताली’ हा देशी ताल प्रथम साडंगतला आहे व त्याचें वणवन फक्त ‘एक लघु’ एवढें 
आहे. आधीं तेथें लघु हा ‘साधारण’ म्हणजे ४ मात्राचंाच अडभपे्रत आहे कीं ३, ५, ७, ९ मात्रा यापंैकीं एकाद्या 
लाबंीचा, हेंच स्पष्ट नाहीं. जरी ४ च मात्रा माडनल्या तरी त्यातं अगंखंि आहेत कीं नाहींत, नसल्यासडह 
आघातवणव कोठें, हें काहंींच नाहीं; तर एकताली हें रूप ‘धाधींधींधा,’ कीं ‘तकधींऽ,’ कीं दुसरें काहंीं, हें 
सागंणार तरी कसें? याचा डवचार न कडरता,ं ताल व ठेका याचंी गल्लत करून, ‘हाच तो प्राचीन देशी ठेका’ 
असें ठाम सागंणें धाष्ट्याचें तर खरेंच, परंतु आपल्या परंपरेच्या शास्त्रीय अभ्यासातं अिथळा आणणारेंडह 
आहे, असें लेखकाला वाटतें. 
 

असो. तेव्हा ंआपण जे प्रचडलत ठेके पाहणार ते या भडूमकेवरून पाहाणार आहोंत. 
 

आता ं दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा आधीं हाताळावयाचा आहे. तो म्हणजे ठेका ठरडवण्यासाठीं 
आवतवन केवढें मानावें? आपलें  ‘तीथव डवठ्ठल’ हेंच उदाहरण याडह मुद्यासाठीं वापरंू. ‘तीथव डवठ्ठल, के्षत्र 
डवठ्ठल’ हा सबंध चरणच आपण एक आवतवन म्हणून माडनला. परंतु ‘तीथव डवठ्ठल’ यातं एक संपूणव अथव 
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सामाडवलेला आहे व ‘तीथव डवठ्ठल’ हें पुनरावृिडह कडरता ंयेतें. तेव्हा ं‘तीथव डवठ्ठल’ एवढाच भाग एक आवतवन 
म्हणून माडनला तर आपल्या पूवींच्या ठेक्याचंें काय होतें तें पाहंू. डवस्तारभयामुळें  हा भाग आता ंत्रोटक डलहंू; 
डवचाराची डदशा कळली असल्यामुळें  त्रोटकरूपातं दोष नाहीं. 
 

[१]. ॥ १ । २)(१ । २ । ३ ॥, अधा झपताल. ॥ ती । थव)(डव । ठ्ठ । ल ॥ पाचं मात्रा. ठेका : ॥ धा । 
ऽ)(धा । डक । ट ॥, ॥ धा । ऽ)( धा । गे । डकट ॥, ॥ धी । ना) (धी । धी । ना ॥ इत्याडद. 
 

हा एक ताल आडण ठेका होऊं शकेल. परंतु जरा आियाची गोष्ट अशी कीं पाचं मात्राचंा तालच 
हल्लीं प्रचारातं नाहीं! ‘आवतवन’ या भागातं आपण पाडहलें  कीं आवतवनाची लाबंी फार छोटी असणें रंजक 
नाहीं. यानुसार जर पाचं मात्रा आंखूि पितात असें माडनलें , तर त्याला प्रडतपक्ष असा कीं, चार मात्राचंा 
ताल [उ.–कहरवा] हा अडत लोकडप्रय असा प्रचारातं आहेच! [कहरव्याच्या मात्रा चार कीं आठ, हा प्रश्न 
पुढें हाताडळला आहे]. 
 

हा एक कूटप्रश्न आहे. लेखकास वाटतें कीं पाचं मात्राचें अनेक सुबक ठेके प्रचारातं यावे, ते 
लोकडप्रयडह होतील. हल्लीं डसनेमातं पाचं मात्राचंा ठेका येतो. कारण त्या लोकानंीं सववच आवतवनें ४–५–
६–७–८ मात्रातं आंवरलेलीं डदसतात. त्यानंा ंअडधक मानवत नाहींतसें डदसतें. 
 
[२]. ॥ १ । २ । ३)(१ । २ । ३ । ४ ॥. ॥ ती । ऽ । थव )(डव । ऽ ट् । ठ । ल ॥. सातमात्रा. 
 

अधा दीपचंदी ठेका :  
 

अधा चाचर ठेका :  
 

अधा झमूरा ठेका :  
 
[३]. ॥ १ । २ । ३)(१ । २ । ३ ॥. ॥ ती । ऽ । थव)(डव । ठ्ठ । ल ॥. सहा मात्रा. 
 

जलद एकतालाचा अधा ठेका.  
 
[४]. ॥ १ । २ । ३ । ४)(५ । ६ । ७ । ८ ॥. ॥ ती । ऽ । थव । ऽ)(डव । ऽ । ठ्ठ । ल ॥. आठ मात्रा. 
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तीनतालाचा अधा ठेका.  
 

डतलवाड्याचा अधा ठेका.  
 

पंजाबी ठुमरीचा अधा ठेका.  
 

टप्प्याचा अधा ठेका.  
 

हे जे अधव–ठेके आता ं डमळाले, त्यापंैकीं ‘तीथव डवठ्ठल’ या चरणाशीं सुसंगत कोणते त्याचा डवचार 
पूवीं येऊन गेला आहे. आता ंआपण फक्त या अधवठेक्याचंीच तपासणी करंू. 
 

‘डकटतक’ ककवा ‘डतरडकट’ जलद म्हटलें  तर ‘त्रक’ या बोलासारखाच ध्वडनपडरणाम होतो हें 
अनुभवास येतें. तेव्हा ंझमूऱ्याचे जे दोन अधवठेके, त्यामंध्यें भेद, फक्त पडहला बोल एकमाते्रचा व दुसराडह 
एकमाते्रचा ठेवावयाचा, कीं पडहला दीिमाते्रचा आडण दुसरा अधवमाते्रचा ठेवावयाचा यावरूनच आहे, आडण 
हा मुद्दा एकदम पकि घेईल असा ठळक नव्हे. तोच प्रकार पंजाबी ठुमरीच्या अधवठेक्यातं डदसतो. यामंध्यें 
दोनदोन भेद स्पष्ट दाखडवणें असेल तर ते वादनाच्या डक्रयाकुशलतेनें, अधवमात्रा हंुकाराडद स्वरालंकारानें 
कशी स्पष्ट व्यक्त केली, यावर अवलंबून राहील. ‘सपक’ वादनातं भेद स्पष्ट होणार नाहीं. 
 

म्हणजे एक धिा असा डमळतो कीं, वजनामध्यें तत्त्वदृष्ट्या भेद जरी माडनला तरी कधीं तो एवढा 
बारीक असतो कीं तो स्पष्ट होणें हें केवळ वादकाच्या कुशलतेवर अवलंबनू असतें. असे ठेके का ंउत्पन्न झाले 
असाव े याचें उिर, भाषासपं्रदाय, अमुक छंद अथवा त्या त्या बोलीच्या उच्चाराचंा ठेका बाधंणाऱ्यावर 
पडरणाम, हेंच असावें असा लेखकाचा अंदाज आहे. 
 

दीपचंदी–चाचर, जलद एकतालाचे दोन प्रकार, तीनताल–डतलवािा–पंजाबी ठुमरी–टप्पा, या 
अधवठेक्यातं मात्र जोरभाराचा परस्परभेद स्पष्ट आहे. म्हणून–दीपचंदी–चाचर इत्याडद अधवठेके प्रत्यक्षातं 
वगेळे स्पष्टच होतात. 
 

आता ंतीनताल व टप्पा याचें पडहल्यानें डदलेले अधवठेके पहा. त्याचें दोन्ही खंि एकसारखेच झाले 
आहेत. मग हें आवतवन ८ ऐवजीं ४ मात्राचंेंच का ंमानंू नये? 
 

हा मुद्दा आता ं हाताळावयाचा आहे. त्याचें उिर म्हणून लेखकाला स्वतःचा तकव च पुढें करावा 
लागणार आहे, कारण या प्रकारचा डवचार इतरत्र नसल्यामुळें  ‘आप्तवाक्य’ व परंपरा याचंा आधार येथें 
उपलब्ध नाहीं. अथात् उदाहरणें घेऊनच मुद्दा मािंणें हें श्रयेस्कर होईल. 



 अनुक्रमणिका 

आपण आधीं असें पाहंू कीं, — ५ मात्राचंा ठेका डमळत नाहीं हें वर साडंगतलेंच, तेव्हा ंतो सोिून ७, 
६ व ८ मात्राचें जे अधवठेके आपण वर घेतले, त्यानंा ंजबाब म्हणून काहंीं अंगखंियुक्त असे ताल व त्याचें 
ठेके काहंीं प्रचारातं आहेत काय? असल्यास या अधवठेक्याचंी व त्या तथाकडथत ‘पूणव’ ठेक्याचंी तुलना 
केल्यास काय डदसतें?–तसे ताल व ठेके आहेत; ते डलहंू. 
 

(१) सात मात्रामंध्यें तुलना. 
 

अधा दीपचंदी ॥ धा । तीं । ऽ)(धा । गे । तीं । ऽ ॥ 
अधा चाचर ॥ धीं । न । क)(धा । गे । त्र । क ॥ 

अधा झमूरा ॥ धीं । धा । डकटतक)(धीं । धीं । धागे । डकटतक ॥ अथवा 
॥ धीं । ऽ धा । त्रक)(धीं । धीं । धागे । त्रक ॥ 

 
तुलनेसाठीं–रूपक, तीव्रा व पष्तो याचें ठेके पहा. 

 

 
 

या प्रत्येक ठेक्यातं काहंीं वगेवगेळा फरक आहे, आडण तो बोलातंच ठेडवलेला आहे (रूपकभेदाची 
गोष्ट वगेळी), असें डदसेल. तेव्हा ंपूवी साडंगतलेल्या १४ मात्राचें ठेके अधे करून हे सात मात्राचें ठेके डनमाण 
केले असें संभवत नाहीं. मात्र (रूपकाबद्दल एक मत बाजूस ठेवनू) हीं सवव ‘तालरूपें’ ३–४ अशा मात्राचं्या 
अंगाचंीं आहेत हें खरें. म्हणून हे ठेके नाना गीतछंदावंरून आले असाव ेया अंदाजाला बळकटी येते येवढेंच. 
‘आवतवन केवढें मानावें?’ प्रश्नाचें उिर या उदाहरणातं डमळत नाहीं. 
 

(२) सहा मात्राचंी तुलना. 
 

अधा एकताल. ॥ धीं । ऽ । धीं । ना । क । िा ॥ अथवा ॥ धीं । ऽ । ना । धीं । ऽ ना ॥ 
 

तुलनेसाठीं–दादरा, नकटा, खेमटा, गरबो. 
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हीं रूपेंडह भाषाभेदामुंळें, छंदावंरून–गीतावंरून उत्पन्न झालीं असावीं हें स्पष्टच आहे, व त्याचं्या 
नावंावरूनडह तसा तकव  होतो. पण येथें एक गोष्ट अडधक लक्षातं घ्यावी : नकटा, खेमटा, गरबो हीं जर 
डवलंडबत लयातं म्हटलीं तर तीं इष्ट तो जोरभाराचंा पडरणाम करीत नाहींत. (हें ‘म्हणून’ पडहल्यास कळेल). 
तेव्हा ंयेथें धिा असा डमळतो कीं काहंीं ठेके जलद काहंीं मध्य अशा ठराडवक लयासच योडजलेले असाव.े 
 

३) आठ मात्राचंी तुलना : धुमाळी, प्रडतताल, अध्धाताल, चंग, खम्सा, लावणी. 
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हें सवव ‘ताल’ असे एकच आहेत, परंतु ‘ठेके’ वगेळे आहेत. त्यातं वणोच्चार आडण भाषा व गीतछंद 
याचंा पडरणाम सहज उमगतो. परंतु आपल्या आवतवनडवचारास काहंीं खाद्य येथें डमळतें. तें असें. 
 

वर डलडहल्याप्रमाणें अधा तीनताल ही ‘पाव तीनताला’ चीच पुनरावडृि आहे, तीमध्यें ‘पाव 
तीनताल’ हाच मुख्य ठेका होतो; फक्त वर डदलेला डतसरा प्रकार हा यास अपवाद होईल. आता ंयातंील 
दुसरा प्रकार व अध्ध्याच्या ठेक्यातंील दुसरा प्रकार पाडहला तर त्यामंध्यें डवलक्षण साम्य डदसतें! (म्हणूनच 
अध्धा (= अधा) हें नावं पिलें  आहे कीं काय कोण जाणे). तोच प्रकार लावणीचा ठेका अधा करून त्याची 
धुमाळीच्या दुसऱ्या प्रकाराशीं तुलना केल्यास डदसतो, लावणीचा ठेका ही धुमाळीची जणूं पुनरुस्ट्क्त. 
 

आपण ‘पुनरुस्ट्क्त’ म्हटलें  यातंच ‘एक’ म्हणजे एक संपूणव डजन्नस याची कल्पना अतंभूवत झाली. 
आता ं‘एक’ कसें ठरतें तें पहावयाचें आहे. अधा तीनताल आडण अध्धा यातं साम्य तर आहेच, परंतु भेद असा 
काय आहे कीं ज्यायोगें अध्धा हा पूणव ठेका माडनला जावा आडण तीनतालाचा अधवभाग हा एकतर 
‘स्ट्च्छन्नपुच्छश्येनवत्’, शेंपूट तोिलेल्या पक्षाप्रमाणें, अथवा पाव तीनतालाची पनुरुस्ट्क्त असा, कोणत्याडह 
प्रकारें तीनतालाचें अपत्य माडनला जावा? असें डदसेल कीं अध्ध्यामध्यें ‘खाली’ चें यडतस्थान स्पष्ट आहे, 
दोन्ही खंि समान असूनडह वणवभेदानें वगेळे भासतात; त्यातं प्रमाणबद्धता असूनडह वगेळेपणा आहे, म्हणनू 
आवतवन ‘येथें संपलें , आधीं नव्हे’ असें भासतें. 
 

पाव तीनताल  याचंी तुलना केल्यास हें 
अडधकच पटेल. 
 

म्हणून लेखकाला असा तकव  करावयाचा आहे कीं आवतवन फार मोठें अथवा फार छोटें नसावें हें तर 
खरेंच, पण तें ‘एक वस्तु’, एक सलग डजन्नस, कमी नाहीं व जास्त नाहीं, तसेंच उगाच काहंीं तुकिे जोिून 
केलें  असेंडह नाहीं, असें भासणाऱ्या रूपाचें असावें. या ‘एकडजनसी’ कल्पनेला, डचिव्यापाराचं्या 
डवचारापंैकीं जो खरोखर प्रयोगाधडरत तकव युक्त ग्राह् भाग आहे, त्यापकैीं एका डसद्धान्ताचा आधारडह आहे. 
त्या डसध्दान्ताचें नावं “गेष्टाल्ट्”. गेष्टाल्ट्ट्चें स्पष्टीकरण येथें केल्यास डवषयान्तर बरेंच दीघव होईल म्हणून तें 
पुढें केलें  आहे. (याला टीप : पहा तालडववेक) 
 

येथपयंतच्या चचेंत काय साडधलें  याचा आढावा आता ंघेतला तर बरें होईल. 
 

१) ‘ताल’ हें केवळ चलन सागंणारें रूप आहे. त्यानें लयगडतचा िौल साधारण समजेल एवढेंच, 
कारण त्यातं अंग–खंि–यडतस्थान–समस्थान–जाडत हीं साडंगतलेलीं असतात. काल, मागव, डक्रया, अंग, 
ग्रह, जाडत, कला, लय, यडत व प्रस्तार या सवव वस्तंूचें अस्ट्स्तंत्व असूनडह केवळ तालस्वरूप कळल्यानें 
संगीतातंील त्याचा आडवष्कार उमगणार नाहीं. 
 

२) म्हणून रत्नाकराडद पुस्तकातं शेंकिों ‘देशी ताल’ साडंगतलेले असूनडह त्याचंा वताव त्याकाळीं 
कसा होत असे हें आज सागंणें अशक्य आहे. त्या पुस्तकातंील वणवनाच्या अनुरोधानें काहंीं अंदाज बाडंधता ं
येतील एवढेंच, पण व्यस्ट्क्त डततक्या प्रकृडत या न्यायानें असे अंदाज अनेक होतील. म्हणून डकत्येक 
पुस्तकातं हल्लीं प्राचीन देशी तालाचें ‘बोल’ डदलेले असतात त्यानंा ंप्रामाण्य काहंीं नाहीं. जर कोणी आपली 
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डवद्यापरंपरा रत्नाकरकालापासून अखंि व डवश्वासाहव अशी डसद्ध केली व त्या परंपरेनें डक्रया दाखडवली, 
तरच खरें. 
 

३) मात्र नाट्यशास्राडद गं्रथातं (व रत्नाकरातंडह) चच्चत्पुटः वगैरे जे चतस्र–डतस्र–खंि जातींचे 
मागवताल आहेत तेथें हे शब्द हींच तीं तीं तालस्वरूपें असें स्पष्ट केलें  आहे, म्हणून त्या तालाचंा नादरूप 
वताव आजडह कडरता ंयेईल. या तालासं ‘मागवताल’ म्हटलें  आहे कारण त्याचं्या चलनातं कायम बाधंीवपणा 
ठेवावयाचा असे, प्रस्तार कडरतानंा अंगभेद, ‘कायदा तोिणें’ इत्याडद प्रकारासं मुभा नव्हती. तशी मुभा 
ज्यातं असे ते ‘देशी’ ताल. (परंपरा आडण द्राडवि तालपद्धडत) म्हणून त्या मागवतालाचंें ‘देशी’ रूप आजडह 
कडरता ंयेईल व तसें बीज अनेक ठेक्यातं सापंितेंडह. 
 

४) म्हणून मागवताल–मागवसगंीत हें नष्ट झालें  ही समजूत चुकीची होय असें जें पूवीं गं्रथप्रामाण्यानें 
डसद्ध केलें , तें अनुमानानें आता ंअडधक उजळून डनघतें. मागव (मागी नव्हे) व देशी यातंील फरक ‘डनबद्ध’–
‘अडनबद्ध’ अशा काटेंकोरपणाचाच पूणवपणें नसला, तरी अशा स्वरूपाचा आहे. नाना देशभाषाचं्या 
वगेवगेळ्या शब्द–वणव–उच्चारण पद्धतींमुळें  व रंजक काय याबद्दलच्या रुडचडभन्नतेमुळें  जें मुळातं 
‘लोकस्फूतव’ असें गायनवादन, तें ‘देशी’, व जें एकदा ं डनयमानंीं बाधूंन टाडकलें  आडण त्या डनयमातं बदल 
करावयाचा नाहीं असें ठरडवलें , परंतु रंजकतेसाठीं त्या त्या वगेवगेळ्या प्रकारानंाडंह त्याचें त्याचें स्वतःचे 
डनयम ज्यातं घालून डदले, तें मागवगान व मागववादन. अथात् कालातंरानें देशी हें मागी होऊं शकतें व 
मागांतून देशीप्रकार उत्पन्न होऊं शकतात, आडण ही डक्रयाप्रडक्रया नेहमींच चालंू असते; एकाच वळेीं दोन्ही 
भेद अस्ट्स्तत्वातं असतात, पूवीं होते, आज आहेत आडण पुढेंडह असणार; फक्त पडरभाषा बदलली एवढेंच. 
(दुःख फक्त पडरभाषा आज अत्यंत संडदग्ध झाली याचें). 
 

५) नाट्यशास्त्रातं जे ताल आहेत त्यानंा ंमागवताल असें म्हटलेलें  नाहीं, तरीडह ते डनयमबद्ध आहेत. 
असें असूनडह त्या मुख्य दोन व एकूण सहा तालाबंद्दल शरेा असा आहे कीं डमश्रणाडद प्रकार केले जातात. 
म्हणजे डक्रयादृष्ट्या ं काहंीं देशी प्रकाराचंी सोय पाडहली आहे. त्या तालानंा ‘मागवताल’ असें नावं प्रथम 
बृहदे्दशीमध्यें सापंितें; आडण ‘देशीताल’ डदलेले सापंितात. रत्नाकरातं त्याचंी जी लाबंलचक यादी आहे ती 
प्रस्तारपद्धडतनें केली आहे हें उघि डदसतें, जसें पडहला ताल एकलघु, दुसरा लघुदु्रत, इत्याडद. शकंा अशी 
येते कीं अशी डनयमबद्ध गडणतागत यादी करावयास बसलें  असतानंा ंकाहंीं प्रकार असे डमळतील कीं त्या 
रूपाचे ताल त्याकाळींडह कदाडचत् व्यवहारातं नसतीलडह. परंतु याबद्दल पुरावा काहंीं नाहीं. त्यामुळें , व 
त्यात्या तालाचंा खालीभरा उच्चार कसा हें कळणें शक्य नसल्यामुळें, त्या देशी तालाचंा आज व्यवहारातं 
उपयोग फक्त डदशादशवनापरुताच होऊं शकेल. तसा जरी केला तरी उत्पन्न होणारें नादरूप हें उत्पन्न 
‘केलेलें ’ असण्याचा सभंव अडधक. काहंीं छंदयुक्त ‘बंदीष’ हवीच! 
 

६) वर वर्मणलेलें  जें प्रत्यक्ष नादस्वरूप तो ‘ठेका’. आजचे ठेके पाहता ं असें डदसतें कीं प्रत्येक 
तालामध्यें अनेक ठेके प्रचडलत आहेत. त्यापंैकीं काहंीं ठेक्यातं काहंीं परस्परसाम्य आहे व त्यानंा ं डमळून 
एकच नावं आहे, तर काहंींमध्यें स्पष्ट होणारा नादभेद आहे आडण अशानंा ंवगेवगेळीं नावंें आहेत. डकत्येकदा 
हा नादभेद सहज जाणवले इतका स्पष्ट नाहीं. डकत्येकदा हा नादभेद प्रथमदशवनीं जाणवणें फारच कडठण 
जातें, पण वादकाच्या डक्रयाकौशल्यानें तो भेद डदसतो. उलट काहंीं प्रकारातं नादभेद असूनडह नावं एकच 
आहे. काहंीं उदाहरणें अशीं आहेत कीं एकाच प्रकारास वगेवगेळीं नावंें आहेत. तीं प्रातंभेद (देशभेद) व 
भाषा–बोलीभेद यावंरून आलेलीं डदसतात. काहंीं नावंें गडणतागत–जसें एकताल, तीनताल, अध्धा,-
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वाटतात तर काहंीं डवशषेणात्मक–जसें ठुमरी, झमूरा, टप्पा,–वाटतात. हीं डवशषेणात्मक नावंें ठेक्याच्या 
िौलावरून, रूपावरून आलेलीं असलीं पाडहजेत, असा लेखकाचा अंदाज आहे. 
 

७) म्हणून लेखकाचा अंदाज असा कीं हे ठेके तर नाना गीतें, छंदप्रकार, भाषेंतील उच्चारपद्धडत 
यावंरून आले असावचे, परंतु डशवाय इतर ठेक्याचंें मळूडह वणोच्चारातंच आहे, भाषा–गीत–छंद यातंच 
आहे. अमुक रचनेचा ताल असें गडणतानें जरी ठरडवलें  तरी त्याचा ठेका भाषेवरूनच सुचणार. मग त्या 
भाषेंतील आधार म्हणून घेतलेल्या शब्दासं अथव असो, नसो. 
 

८) काहंीं ठेके हे दुसऱ्या कशाचे अधवभाग, व काहंीं ठेके दुसऱ्या कशाची आवृडि आहेत असें डदसतें. 
याला कारणडह मूळचा काहंीं छंद–गीतप्रकार असावें. केवळ अधा, दुप्पट अशा गडणतानुसार त्या ठेक्याचंी 
उत्पडि मानणें अवघि आहे. 
 

९) अमुक एक ठेका असा असा, आडण त्याचा ताल अमुक जाडतखंिाचंा, हें डसद्ध होतें त्याला मूळ 
कारण, ‘अमुक रूप’ हें एक एकसधं, प्रमाणशीर असें ‘एकडजनसी रूप’ वाटतें, हेंच आहे असा लेखकाचा 
अंदाज आहे. अमुक इतका मूळ ताल, आता ंत्याला एक मात्रा वाढवनू नवें तालरूप करंू, अशा तऱ्हेनें ताल 
व ठेके उत्पन्न कडरता ं येतील, परंतु ते व्यवहारातं येण्यासाठीं त्याचंा प्रत्येकाचा एकेक एकेक एकडजनसी 
पडरणाम झाला पाडहजे. 
 

यापकैीं डसद्ध होणारे डनष्कषव कोणते, तकव  कोणते आडण लेखकाचे अंदाज कोणते याचें तारतम्य 
सहज कडरता ंयेईल. तकावर थोिा डवश्वास ठेडवता ंयेईल, आडण अंदाजाबद्दल मतभेद होऊं शकेल. पण हे 
तकव  आडण अंदाज खरे मानून पुढें गेल्यास आपणासं अनेक कूटप्रश्नाचंा एका परीनें उलगिा होऊं शकतो. 
तोडह अंदाजच, पण त्यातं बरीच सुसगंडत डदसते, तसा उलगिा आडण तशी सुसंगडत इतरत्र डमळत नाहीं. 
म्हणून लेखकाचें तकव मत येथें डदलें  व पुढेंडह आहे. अहंकारानें नव्हे तर शोधबोध डमळावा, डनदान इतराचं्या 
बुडद्धला चालना डमळावी, म्हणून. 
 

एवढ्यासाठीं काहंीं प्रचडलत ठेके आपण पाहणार आहों. संदभासाठीं त्याचंी प्रथम यादी पाहंू. येथें 
सोळा मात्रापंलीकिे जाणें आवश्यक नाहीं. 
 

आवतवनातंील एकूण मात्रा ठेक्याचें नावं 

१  — 

२  — 
३  — 

४ कहरवा, कव्वाली.  

५  — 
६ दादरा, नकटा (कहच, रासिा), खेमटा, गरबो.  

७ रूपक, तीव्रा (तेवरा, डत्रपटु, डत्रवट), पष्तो (गझ् ल्).  

८ धुमाळी (अभगं), प्रडतताल, अध्धा, खम्सा, चंग, लावणी, जत, छपका.  
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९ अंक, मि.  

१० झपताल (झंपा), शूल ताल (सूलताल, सुरफाग, सुरफाख्ता).  
११ रुद्र, हनुमान.  

१२ चौताल, (चारताल, धु्रपद), एकताल (एक्का).  

१३ डवश्व, दोबहार.  
१४ धमार, दीपचंदी (होरी, ठुमरी), चाचर, झमूरा, आिाचौताल, ब्रह्मताल 

(भवुनताल, मनुताल), फरोदस्त. 
 

१५ सवारी (सेना, डशखर), जगझंपा.  

१६ तीनताल (डत्रताल), डतल्वािा (ख्याल), पंजाबी ठुमरी (पंजाबी ठेका अथवा 
पंजाबी, ककवा मुलतानी ठेका अथवा मूलताल), बिी सवारी. 

 

 
याडशवाय इतर ठेके सागंतात. त्यापंैकीं डकत्येक, वर उल्लेडखलेल्याप्रमाणें, प्राचीन गं्रथातंील 

तालरूपावंरून ‘बनडवलेले’ आहेत, तर डकत्येक अविंबररूप वाटतात, आडण त्या ंबहुतेकातं काहंीं बाधंणी 
(बंदीष) आढळत नाहीं, गीतें तर राहोतच. त्याचंा डवचार कतवव्य नाहीं. लेखकाला माहीत नसलेलेडह 
पुष्कळ ठेके इतर पसु्तकातं आहेत, ते येथें डदले नाहींत. त्याला माहीत असलेली डक्रया त्यानें वर्मणली आहे, 
तींत मतभेद आहेतच पण डशवाय चुकाडह असूं शकतील, परंतु एकंदर डवचारसूत्राला त्यांमुळें  डवशषे बाध 
येणार नाहीं असें वाटतें; या पुस्तकातं डवचारसूत्र महत्त्वाचें आहे, अमुक ठेक्याचा वताव कसा हें महत्त्वाचें 
नाहीं. 
 

प्रथम आपण जे ठेके स्पष्टतः चतस्र, कतस्र, खंि, डमश्र व संकीणव या मुख्य जाडत–उपजातींचे आहेत 
ते पाहंू. ‘एकताल’ या ठेक्याबद्दल लेखकाला अनेक शकंा उपस्ट्स्थत करावयाच्या असल्यामुळें  त्याची 
तपासणी डतस्र व चतस्र तालानंंतर केली आहे. 
 

एक, दोन व तीन या मात्रासखं्याचें ठेके नाहींत त्याचें कारण उघिच आहे, व तें आवतवनडवचाराच्या 
भागातं पूवीं डववडरलें  आहे. 
 
 

चतस्र तालठेके 
 

चार मात्राचें तालठेके 
 

१ कहरिा. 
 

चार मात्राचंा सवांत प्रडसद्ध व लोकडप्रय ठेका कहरवा, अथवा उच्चारभेदानें कहेरवा, केहरवा, 
महाराष्रातं केरवा. या नावंाची उत्पडि कथ (कह) रव, कुहु + रव (कोडकळेचा स्वरनाद) अशी शोडधतात, 
पण तें केवळ वालुकाचववण आहे; हा ठेका काहंींतरी ‘सागंतो’ म्हणून कहरवा असेंडह का ंमानंू नये? 
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 अशा कशाडह होतील, पण त्यातं खंि उत्पन्न केला तर बरें आडण तो खंि 

दुसऱ्या माते्रनंतर असणें इष्ट,  केलें  तरी त्यातं अनेक आवतवनानंीं कंटाळा 

येईल तो घालडवण्यासाठीं  असें काहंीं केलें ; असें जर माडनलें , तर शवेटीं डमळतें तें 
कहरव्याचें मूळ रूप. आता ंयाच्या आठ मात्राडह माडनता ं येतील ककवा दोनडह. ‘धींऽ’ या पडहल्या माते्रच्या 
दीघोच्चारातं हंुकार ठेडवल्यास मात्रा केवढी हें स्पष्ट झाल्यामुळें  ठेक्याच्या मात्रा चार अशा भासतील. 
धींनधागेनडतनक, धागेडदननगेडदन, असेडह ठेके होऊं शकतील व आहेतच, परंतु ‘धींऽधागे’ यातं हंुकार व 

अंगभेद यामुंळें  एक डवशषे खुलावट येते. अशीच खुलावट दुसऱ्या खंिाला देऊन  हें 
आणखी एक प्रडसद्ध रूप तयार होतें. असे अनेक ठेके कहरव्याचे आहेत. ते भाषेंतील गीतावंरून आले 

असाव.े कंुजडवहारी नाटकातंील प्रडसद्ध गाणें,  हें एक उदाहरण. ‘तीथव डवठ्ठल’ हें 
कहरव्यातं म्हणून पहावें. 
 

२कव्िाली 
 

अल् क्व’ अल्ला, कव्वाल, क्वाल् म्हणजे ईश्वराची स्तुडत आडण ती स्तुडत करणारा कडवगायक. 
म्हणजे अभगं–कीतवनकार. हा शब्द जरी आरबी असला तरी आरब देशातं ‘कव्वाली गाणें’ नव्हतें व नाहीं; तें 
येथेंच होतें व आहे. तेव्हा ंकव्वाली हा प्रकार मूळ भारतीयच आहे, तो आविल्यामुळें  येथें आलेल्या आरब–
ईरानी इत्याडद लोकानंीं त्याला त्याचं्या भाषेंतील नावंानें ओळडखलें  व त्यातं कहदवी (उदूव) रचनाडह बरीच 
झाली, असा लेखकाचा तकव  आहे. कहरव्याप्रमाणेंच कव्वालीचेडह ठेके अनेक आहेत व त्यातं 

 हा प्रडसद्ध आहे. परंतु यातं पडहल्या ‘ता’ वर जरब नाहीं, ती दुसऱ्या व डतसऱ्या 

माते्रवर आहे, आडण हा जोर दाखडवण्यासाठीं आपण बाणडचह्न वापरंू, जसें  
 

येथेंडह भाषेचा पडरणामच व्यक्त होतो. कहरवा आडण कव्वाली हे ‘ताल’ तर एकच आहेत, फक्त 
‘ठेक्या’ं चीं वजनें वगेवगेळीं आहेत. मात्र आवतवन छोटें असल्यामुळें  वैडचत्र्य–वैडवध्यासाठीं नाना अंगभेद, 
वणवभेद, प्रस्तार इत्याडद केले जातात; छोटें आवतवन, समसंख्य खंि आडण अंगें असल्यामुळें  पुष्कळसा 
प्रस्तार कोणासडह सहजगत्या कडरता ं येतो, आडण कसब दाखवावयाचें असल्यास अंगभेद वाढवनू 
आिलयडह करणें सोंपें जातें, म्हणून डकत्येकानंीं कहरवा–कव्वाली यावंर डवशषे मेहनत घेऊन त्यातंील 
गायनवादन फार आकषवक केलें . त्यातं आपल्याकिचीं भजनीमंिळी व मुसुलमान–कहदंूमधील ‘कव्वाल’ हे 
उल्लेडखण्यासारखे होत. 
 

परंतु चार मात्राचंा दोन खंिाचंा ताल, “फ़ोर् फ़ोर्  (अथवा क्वाड्रुप्ल्) टाइम्” ही वस्तु सवव जगातं 
पूवींपासून पसरलेली आहे आडण त्याचें कारणडह उघि आहे. दोन मात्राचंें आवतवन कंटाळवाणें म्हणनू 
चाराचंें, आडण तें समप्रमाणाचें, ही सहज उत्पन्न होणारीच–करावीशी वाटणारीच–डक्रया आहे. 
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“कहरवा–कव्वाली हे ‘क्षदु्र ठेके’ (म्हणजे चार मात्राचें ताल हे क्षदु्र); केवळ लोकसंगीत, भजन, 
हलकी धुन, सुगम संगीत, भावगीतें वगैरेंसच उपयुक्त, डसनेमातं ककवा गल्लोंगल्लीं ‘कव्वाली पाट्या’ 
असतात त्याचं्या ककवा हडरदास, टाळकरी–माळकरी अशा लोकाचं्याच उपयोगाचे”, अशी सामान्यतः 
डशष्टसमाजातं समजूत पसरलेली आहे. ती चुकीची आहे. केवळ चार मात्राचं्या तालाचाडह सवांगानें अभ्यास 
करावयाचा तर अनेक वषें पुरतील आडण त्यातं ‘खानदानी शास्त्रीय’ संगीतडह भरपूर आढळेल! फक्त त्या 
दृडष्टनें पहावयास हवें. एक गुरुवयव म्हणत, ‘अरे, खाली एक कल्यान राग पूरा सीखो, कल्यान हो जायगा;’ 
आडण ते प्रथम कहरव्याचाच ठेका घेऊन त्याचे वणवभेद व स्वरलप्रस्तार सागंून त्यामंध्यें सरळ साधा 
स्वरलयप्रस्तार सागूंन त्यामंध्यें कायदे कसे तोिाव ेआडण वगेवगेळीं स्वरागंें व स्वरालंकार कसे ठेवाव ेहें 
डशकवीत आडण डशकवतानंाडह स्वतः रंगून जात. 
 

कहरवा–कव्वालीचे ठेके हें एकडजनसी एकसधं रूप आहे, केवळ चार सुट्या मात्राचंी माळ नाहीं, 
असें समजून त्याजंकिे पहावें. त्यामध्यें सरळ साधा प्रस्तार, मग अधवमाते्रनें प्रस्तार, मग पावमाते्रनें प्रस्तार 
असें करावें. पुढें एका खंिाचा एक प्रस्तारभेद दुसऱ्या खंिाच्या दुसऱ्या एकाद्या प्रस्तारभेदास जोिणें अशा 
प्रकारचे प्रस्तार कराव,े म्हणजे कायदा हळंूहळंू तुटंू लागेल. ही डक्रया जेवढी साधेल तेवढी प्रगडतस न्यावी. 
(स्वरागं–तालागं–साधना–हे या पुस्तकाचे भाग त्यातं उपयोगी पितील). हें जेवढें जमेल तेवढ्या 
प्रमाणातं स्वरलयताल हें काय आहे तें हळंूहळंू परंतु डनडितपणें उमगेल, ज्या गोष्टी प्रत्यक्ष अनुभवानेंच 
कळतात त्या आपोआप कळंू लागतील, इतकें च नव्हे तर त्यामंागची डवचारभडूमका अवगत होईल, आडण 
चतस्रलयाचें लयागं ही एकच गोष्ट नीट हस्तगत होणें–डनदान समजणें–ही केवढी मोठी आडण 
समाधानकारक संपादना आहे याचा अनुभव येईल. 
 

प्रस्तार फार वाढला म्हणजे डदसतें कीं उच्चारशुडद्ध–स्वरशुडद्धसाठीं मूळचा लय फार डवलंडबत 
करावा लागतो आडण कहरवा–कव्वालीचें एकडजनसी रूप पार डबघिून जातें! कहरवा, कव्वाली हीं 
एकडजनसी रूपें आहेत याचा हा पिताळाच येतो. तेथेंच आठ मात्राचंा (व पुढें सोळा मात्राचंा) ठेका–ताल 
का ंव कशासाठीं हें उमगतें. 
 

म्हणून आठ मात्राचंा ठेका अधा केला कीं कहरवा ही समजूत खरी ठरत नाहीं. जो ‘करील’ 
त्यालाच हें पटेल. 
 

आठमात्राचेंतालठेके 
 

१धुमाळी(अभंग) 
 

धुमाळी हा दोन खंिातं चार दु्रत डवभागून होणारा ताल आहे, यडतस्थान (खाली) मध्यभागीं म्हणजे 
चार मात्रानंंतर आहे. अथात् गडणतानें ही कहरव्याच्या चार मात्राचं्या तालाची दुप्पट करून पुन्हा ं लय 
पूवववत् केल्यासारखी मोिणी डदसते. परंतु त्यातंील ठेके कहरवा–कव्वालीहून अगदीं वगेळ्या वजनाचे 
आहेत व त्यामुंळें  हें वगेळें एकडजनसी रूप आहे. डकत्येकजण कहरव्यातूंन धुमाळींत व धुमाळींतून 
कहरव्यातं जातात, तसें करण्यास हरकत नाहीं; परंतु ठेक्याचंीं वजनें साभंाळावीं लागतात. कहरव्याची 
दुगुण म्हणजे धुमाळी नव्हे, आडण कहरवा दोन आवतवनें घेऊन धुमाळी होणार नाहीं. जर तसें भासूं लागलें  
तर गायक-वादकाचा ‘ठेका चुकला’ असेंच म्हणावयास हवें. या अशा गोष्टीची जाणीव कमी होत चालली 
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आहे आडण त्यामुळें  वगेवगेळ्या ठेक्याचंी वगेवगेळी मौज डमळेनाशी झाली आहे. याला आपल्याकिील 
भजनीमंिळींचे मृदंगवादक मात्र अपवाद आहेत. धुमाळी हा एक फार जुना ताल असून सववदेशातं प्रसतृ 
आहे व होता. कहरव्याबद्दल जें डलडहलें  तसेंच अडधकाशंानें धुमाळीबद्दल डलडहता ंयेईल. धुमाळीला ‘अभगं’ 

हें नावं पूवींपासून चालत आलेलें  आहे. त्याची छंदोबद्धता स्पष्टच आहे. धुमाळी ठेके  

 हे तर प्रडसद्धच आहेत, परंतु धुमाळी खरी खुलते ती 
डतच्या डवडशष्ट ‘बाजा’नें; या बाजाचं्या ठेक्याचे दोन सोंपे नमुने असे. 
 

 
 
या प्रकारचे भेद वारकरी मंिळी कडरतात ते अवश्य ऐकाव–ेडशकाव.े 
 

२प्रणतताल 
 

चतस्र जातींचा अभ्यास कडरतानंा प्रथम डशकण्यास सोपा प्रडतताल, कारण त्यातं कहरवा–
कव्वाली–धुमाळी–अध्धा इत्याडदकापं्रमाणें डवडशष्ट जोरभार, अंगभेद वगैरे नाहींत. परंतु हा ठेका स्पष्ट 
वगेळ्या प्रकारचा वाटत नाहीं. ताल (लघु)(दु्रत । दु्रत) असा सागंतात, परंतु ठेक्यातं ‘खाली’ सातव्या 
माते्रवर सागंतात–म्हणजे मध्यभागीं नव्हे. लेखकाला हें पटत नाहीं, त्याच्या मतें खाली ५ व्या माते्रच्या 
सुरुवातीस हवी आडण ७ व्या माते्रवर जरब द्यावी अथवा देऊं नये. परंतु तसें केल्यास या ठेक्याचें स्वतंत्र रूप 
असें डदसत नाहीं. हा एक ‘डशकाऊ’ ठेका आहे एवढेंच. 
 

 
 

३अध्धाताल 
 

‘अध्धा’ या नावंाबद्दलचे डवचार व त्याचे ठेके पूवीं डलडहलेच आहेत. अध्ध्याचें स्वतंत्र रूप ठेडवणें 
कडठण आहे हेंडह डलडहलें  आहे. तें राखण्यासाठीं खालील ठेकेच कामीं येतात; नाहींतर ठेका स्वतंत्रसा 
भासत नाहीं. 
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४.खम्सा 
 

हें प्रादेडशक व भाषोद्भव रूप आहे. त्याचा एक ठेका मागें डदलाच. दुसरा असा– 
 

 
 

हें रूप एकडजनसी व स्वतंत्र खरें, परंतु त्याचा डवस्तार–अंगभेद वगैरे करावयाचीं झालीं तर इतर 
चतस्रलयाच्या ठेक्यापंासून हा ठेका वगेळा दाखडवणें महाकमव कडठण होणार; खरें तर गीताडद शब्दाचं्या 
उच्चारावंरून व अथावरूनच हा ठेका साभंाडळता ंयेतो. हा ‘देशी ठेका’ झाला. 
 

५.चंग 
 

चंर्ग हें वायव्य सरहद्दप्रातं, अफगाडणस्तान, ईरान, वगैरेंमधील तालवाद्य आहे. अथवा पंजाबी भाषेंत 
चंग म्हणजें चागंलें . हाडह ‘देशी ठेका’ आहे हें त्याच्या रूपावरून डदसेल. सातव्या माते्रवरील आंदोलन 
एवढेंच त्याचें वैडशष्ट्य. पण तें गीतातं स्वरागंानेंच अडधक स्पष्ट होतें. कोणी ‘ख्याल’ म्हणून जो गायनप्रकार 
माडनतात, त्याच्या जलद लयातं हा ठेका कोणी धडरतात. (या दृष्टीनें ख्याल् हें काय आहे याचा डवचार पढुें 
करंू). 
 

 
 

६.लाििी 
 

लावणी महाराष्राची हें असो, परंतु रंत्नाकरकालापासून ‘लावणी’ हा देशी शब्द आहे. खम्सा, चंग 
वगैरेंबद्दल जें डलडहलें  तेंच लावणीच्या ठेक्याला लागूं आहे. हा ठेका तंबोरीच्या लावणीला चालतो, िफाच्या 
नव्हे. 
 

 
 

७.जत 
 

कोणी हा ठेका [त्याला ते ‘ताल’ म्हणतात] अमीर खुस्रौ यानें काढला असें म्हणतात. त्याला 
पुरावा नाहीं, पण हाडह ‘देशी ठेका’ आहे आडण अमीर खुस्रौ हा कडव होता हें खरें. कोणी यडतलग्न–यडत–
यत–जत अशी या ‘ताल’ची उत्पडि देतात, तें उगाच आहे. यडतलग्न हा रत्नाकरातंील एक देशी ताल, 
त्याचें वणवन फक्त ‘लघुदु्रत’ म्हणजे ४–२ अशा दोन खंिातं सहा मात्रा एवढेंच आहे. आडण सहा मात्राचंा 
लघु वज्यव असे, म्हणून ६–२ असे खंि म्हणून ८ मात्रा नव्हेत; तेव्हा ंयडतलग्नाचा येथें संबंधच नाहीं. हा देशी 
ठेका काहंीं गीतासं अनुसरून आला असावा हें त्याच्या रूपावरून स्पष्ट आहे. रूपडह इतर अनेक ठेक्याहूंन 
स्वतंत्र नाहीं. 
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[पंजाबी ठुमरीशीं साम्यभेद पहाव]े. 
 

८.छपका 
 

उिरप्रदेशातं व पजंाबातं ढोलकीवर हा ठेका अनेकदा ंऐकंू येतो. त्याचें धुमाळीच्या भजनी बाजाशीं 
डवलक्षण साम्य आहे. 
 

 
 

(नावं व ठेका जसा माहीत आहे तसा डदला. कुमार गधंवव यानंीं आपल्या ‘अनूपसंगीतडवलास’ या 
स्वरडचत गीताचं्या डलडपबद्ध संकलनाच्या सुरुवातीस ‘छक्का’ नावंाचा ६–अथवा १२-मात्राचंा ठेका (त्याला 
ताल म्हटलें  आहे) डदला आहे, पण त्याबद्दल प्रस्तुत लेखकाला काहंीं माडहती नाहीं. वर डदलेला ठेका 
वगेळा आहे. नामसाम्यामुळें  ही सूचना डदली). 
 

सोळामात्राचेंतालठेके 
 

आपणासं वर असें डदसलें  कीं वैडचत्र्य–वैडवध्य–डवस्तारासाठीं चार मात्राचें ठेके अपुरे पितात तेव्हा ं
आठ मात्राचें ठेके कामीं येतात. परंतु डकत्येक आठ मात्राचें ठेके हे केवळ भाषेवरून आलेले आहेत, आडण 
त्यामंध्यें परस्पर साम्यभेद पाहता ं ‘स्वतंत्र एकडजनसी वगेळी वस्तु’ असे थोिेच आहेत. तोच प्रकार सोळा 
मात्राचं्या ठेक्यातं डदसतो. आताडंह आपणासं असें डदसेल कीं काहंीं सोळा मात्राचें ठेके हे आठआठ मात्राचं्या 
ठेक्यामंध्यें, जलदलयातं, रूपान्तडरत करणें सहज शक्य आहे; तर काहंींमध्यें स्वतंत्र एकडजनसी रूप 
नाहीं, आडण काहंीं भाषोद्भव आहेत, त्याचंा तसातसा वताव केला नाहीं तर ते वगेळे असे डदसत नाहींत. 
 

तर मग सोळा मात्राचंा ताल हा वगेळा कसा? हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. त्याला एक उिर संभवतें, 
तें असें कीं जेव्हा ंगीतछंद दीघव असतो, अथवा वादनप्रस्तार बराच करावयाचा असतो, तेव्हा ंआठ मात्राडह 
कमी पितात, म्हणून सोळा हव्या होतात. दुसरें उिर असें कीं जेव्हा ंअकाराडद स्वरवणांचे उच्चार गायनातं, 
आडण तालागंाचें आघातरूप कमी, आंस मोठी, असें वादनातं येतें, तेव्हा ंतें व्यक्त करण्यासाठी (म्हणजे 
साथीसाठीं) जर चार ककवा आठ मात्राचंा तालठेका ठेडवला तर, त्यातं आघात, व्यंजनें अडधक भरल्यामुळें, 
तो ठेका जुळत नाहीं; सोळा मात्रातं बोल असे टाडकतां येतात कीं ‘धके्क’ फारसे जाणवू ंनयेत. आडण डतसरें 
उिर असें कीं वरील कारणामुळें  चार आडण आठ मात्राचें ठेके दु्रत -दु्रतमध्य या लयातंच खुलणार; डवलंडबत 
लयाची सोय पाहण्यासाठीं मात्रा सोळा कराव्या लागतात. 
 

सोळा मात्रातंील लघु–गुरु–लघु अंगाचंा तीन खंिाचंा, म्हणजे ४–८–४ अशा मात्राचंा डत्रताल हा 
‘आडदताल’ असें कोणी माडनतात. ‘आडदताल’ हें नावं रत्नाकराच्या आधीं सापंित नाहीं आडण 
रत्नाकरातंडह ‘आडदताल’ स्पष्ट असा वर्मणलेला नाहीं. ‘लघ्वाडदतालो लोके ऽ सौ, दौ लो डद्वतीयकः’ यात ४ 
मात्रा = लघु मानून ४ मात्राचंा आडदताल डदसतो, पण त्या ४ मात्राचंी खालीभरी कशी तें कळत नाहीं. २–
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(२) अशी डवभागणी केल्यास दुसऱ्या क्रमाकंाचा रास नावंाचा ताल होईल. मग कहरवा–कव्वालीसच आडद 
अथवा रास या जुन्या देशी तालाचंें अवाचीन देशी स्वरूप का ंमानंू नये? रत्नाकराची मािंणी गडणतागत 
म्हणजे पडहला ताल ।, दुसरा ००।, वगैरे क्रमाची आहे म्हणून आडदताल = प्रथम ताल यापलीकिे त्याला 
महत्त्व नाहीं म्हणावें तर, एका लघुचाच ‘एकताली’ हाडह एक देशी ताल रत्नाकरातंच आहे. कोणी डत्रताल 
हा आडद म्हणजे प्रथम डशकण्याडशकडवण्याचा ताल माडनतात, ‘क्लासातं’ तीच पद्धडत डदसते, परंतु 
लेखकाचा व त्याच्या गुरुजनाचंा अनुभव असा कीं आधीं ४ मात्राचें, मग ८ मात्राचें असे ताल घेतल्यास 
डशक्षण सोंपें होतें. वर डलडहल्याप्रमाणें डवस्तार, नाना छंद, डवलंडबत लय, इत्याडदकासं ते ताल छोटे 
पितात खरें, परंतु सुरुवातीसच डवस्तार व डवलंडबत लय हें समजणें–वतववणें कडठण जातें. आपण गायन–
वादनाचा डवचार करीत आहों आडण केवळ कहदी भाषेंतील ‘ख्याल’् हा प्रकार म्हणजेच मुख्य शास्त्रीय संगीत 
असें नाहीं ही भडूमका प्रथमपासून घेतली आहे. 
 

आता ंपुढील ठेके पाहणें ठीक पिेल. 
 

१.णत्रताल, णततालअथिातीनताल. 
 

यातं तीन टाळ्या आहेत म्हणून नावं डत्रताल. एक ‘खाली’ आहे. मध्य आडण डवलंडबत लयातं 
खुलणारा, दु्रत लयातंडह साथ देणारा, बहुतेक सवव चतस्र समखंि छंदगीतासं उपयुक्त आडण अफाट 
प्रस्तारक्षम असा हा ताल असल्यामुळें  सववत्र प्रडसद्ध व लोकडप्रय आहे. स्वरगायक–वादकानंीं स्वरातं आडण 
तालवादकानंीं तालठेक्यातं याचा नानावणालंकारयुक्त असा अडतडवस्तृत प्रस्तार नानातऱ्हानंीं केलेला 
आहे. ४–४–४–४ अशा मात्रागंामुंळें  ‘पूणव चतस्र’ असें रूप आहे; तसें ४, ८, १२ चें आवतवन माडनता ं येत 
नाहीं, म्हणून कोणी चतस्र लयाचा असा हाच मुख्य ताल माडनला आहे. 
 

तीनतालाचे प्रडसद्ध ठेके ‘तीथव डवठ्ठल’ च्या संदभांत डदलेच आहेत, व ते सववश्रतुच आहेत, म्हणून 
त्याचंी पनुरुस्ट्क्त नको. येथें इतर डवचार मािंूं. 
 

हा ताल ४–८–४ अशा अंगाचंा सागंतात–माडनतात, परंतु तें योग्य होईल काय? १ ल्या, ५ व्या 
आडण १३ व्या माते्रवर भार आहे आडण खाली म्हणजे मुख्य यडतस्थान, खंि पिण्याचें स्थान, हें ९ व्या 
माते्रवर आहे. तेव्हा ं
 

 
 

असें माडनणें तकव युक्त कसें तें कळत नाहीं. तालस्वरूप इतकें  बाधंीव आहे कीं मध्यस्थानीं खंि 
मानणेंच योग्य वाटतें. मग हा ताल ४–४–४–४ अशा अगंाचंा होतो, व या पुस्तकातं तो तशाच खंिरूपानें 
डलडहला आहे. डकत्येकजण तसें माडनतातडह व ‘शास्त्रादू्रडढबवलीयसी’ हा आधार देतात. 
 

दुसरी एक शकंा अशी कीं या तालातं जीं गीतें गाइलीं, वाजडवलीं जातात, त्याचंें बहुतेकाचंें तोंि 
चार मात्राचंें असतें, म्हणजे बंदीषीच्या (स्वरागंाच्या) ४ मात्रा झाल्यानंतर तालाची पडहली मात्रा (अवसान) 
येते. आवतवनाचा डवचार केल्यास, ‘१३ व्या तालमाते्रपासून गीताला सुरुवात’ असें म्हणता ं येईल व तसें 
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म्हणतातडह. तेव्हा ंहीं बहुसंख्य रूपें  अशीं होतात, व खालीचें 
स्थान शेंवटच्या खंिाच्या सुरुवातीस येतें, प्रमाणशीरपणा नष्ट होतो. हें कसें काय? 
 

डकत्येक गीताचंीं तोंिें ३, २, १ ककवा २॥, १॥ वगैरे मात्राचंींडह असतात. हे सवव अनागत ग्रह आहेत. 
परंतु मसीतखानी म्हणून सतारवादनाचा जो डवडशष्ट बाज़ आहे त्यातं तर बहुसंख्य ‘गती’ (म्हणजे 
सतारीवरचीं गीतेंच) ५ अथवा ३ मात्राचं्या तोंिाचं्या–म्हणजे १२ व्या अथवा १४ व्या माते्रवरून सुरुवात 
असलेल्या–आहेत. हें एक त्या बाज़ाचें वैडशष्ट्य. तें त्या त्या वादकानंां, ‘रंजकता अडधक येते’ या कारणानें 
सुचलें  असावें. परंतु वर जो बहुतेक गीतप्रकार उल्लडेखला त्यातं असें डवशषे काहंीं आढळत नाहीं कीं ज्यामुळें 
अनागतग्रह करून ४ मात्राचंें तोंि ठेवावें आडण १३ व्याच माते्रवर सुरुवात करावी. ‘सडख, येरी, आली, 
डपयाडबनऽ । कल ना पड़त मोसे घडिघडि पलछन ।’ यातं डपयाडबन या शब्दावर कोठेंडह (डप अथवा डब वर) 
जोर देणें योग्य कसें? ‘अडज लागे हृदयीं हुरहुर ऽ’ यातं शवेटच्या हुरहुर ऽ शब्दाच्या कोणत्याडह अक्षरावर 
आघात करणें कसें योग्य होईल? ‘सौख्यसुधा डवतरो’ याच्या रो वर अवसान असणें ठीक समजता ंयेईल, 
पण ‘अली, नबी, औलादे–अलीपर वारवार जाऊं, झे़हराके फझं़द–हसन–हुसेनपर’ यातं ‘ला’ वर 
अवसान काय म्हणून?’ देवाघरचें ज्ञात कुणाला?’ यातं ‘ज्ञा’ वर जोरानें आघात करणें इष्ट कीं तेथें हळुवार 
उच्चार इष्ट? [आडण, देएएए–एएएए–वा ऽ ऽ ऽ- घरचें ऽ असें सपाट तानेनें गीताच्या सुरुवातीलाच सप्तक 
आक्रडमणें इष्ट कीं तेच स्वर परंतु मींियुक्त आलापानंीं अध्याकाळातं संपवनू–म्हणजे चार मात्रा टाकून 
देऊन–ज्ञात याचा हळंूच उच्चार केला तर प्रश्नभाव अडधक स्पष्ट होईल कीं नाहीं? आडण ज्ञा लाबंवनू त 
ऱ्हस्व ठेडवला तर बरें कीं ज्ञा ऽ ऽ ऽ, त ऽ ऽ ऽ असा ओढलेला उच्चार बरा?] 
 

‘अवसान’ हा शब्द येथें प्रथमच वापडरला. तो ‘समेनंतरची पडहली मात्रा व त्या माते्रच्या उच्चारणाचा 
वणव’ या अथानें. याबद्दल अडधक डवचार तालडववके या भागातं येईल. 
 

अशा डदशनेें तपासणी केल्यास अनेक दाखले डमळतात कीं स्वररचनाकार एका डदशनेें जात आहे 
आडण तालडवचार–वादन करणारा आपल्या वाद्याच्या नादामंध्येंच रमला आहे; स्वरातं तालागं आहे आडण 
तालातं स्वरागं आहे आडण या दोहोंची सागंि गीतातं बसली पाडहजे, याकिे दुलवक्ष झालें  आहे. याचा 
पडरणाम काय याचा डवचार पूवीं होऊन गेलाच आहे. 
 

पण तालवादकानेंडह आपला ताल साभंाळावा, तर तसेंडह हल्लीं डदसत नाहीं. तीनताल डवलंडबत 
वाजडवतानंा बहुशः पढुीलप्रमाणें वाजडवतात. 
 

 
 
(खरें पाहता ंहा पेष्काराचा भाग आहे.). हें रूप अडतशय आकषवक आहे यातं शकंाच नाहीं. परंतु अलीकिे 
त्यातंील ९ व्या माते्रवरील खाली आडण १३ व्या माते्रवरील जरब ही दाखवीत नाहींत! उलट, ९ व्या माते्रवर 
जरब ठेडवतात आडण १३ व्या माते्रवर हळंूच आघात कडरतात. म्हणजे तत्त्वदृष्ट्या खंि ४–४–५–३ असे 
झाले! हें वैडचत्र्य प्रथम अहमदजान डथरकवानंीं लोकडप्रय केलें  म्हणतात. पण तें श्रदे्धनें पाडळलेंच पाडहजे 
असें कोणी साडंगतलें? त्याचा पडरणाम, तीनतालाचा ठेकाच मुळीं बदलला; तो इतका कीं तालस्वरूप (४–



 अनुक्रमणिका 

४–४–४) हें लुप्त झालें .  बाण 
हलकेपणा दाखडवतो). यातं ९–१०–११–१२–१३ या पाचं मात्राचंाच एकत्र असा खंि भासतो. 
 

परंतु अशा प्रश्नाकंिे आजकाल कोणी पाहतच नाहीं! ‘धाधींधींना’ कीं ‘नाधींधींना’? अशा प्रकारचे 
प्रश्न मात्र चर्मचले जातात. ते तुलनेनें क्षदु्र आहेत. कारण आपण वळेोंवळेीं पाहतों कीं कोणताडह बोल भराडह 
वाजडवता ंयेतो अथवा जोर कमी देऊन खालीडह वाजडवता ंयेतो. 
 

२.णतल िाडाअथिाखयाल 
 

डतल्वािा हें नावं कोठून आलें  तें कळत नाहीं. कोणी ‘तल्वार’ वरून व्युत्पडि सागंतात ती शुष्क 
आहे. डदल्वािा येथील मंडदरें प्रडसद्ध आहेत पण संगीतासाठीं नव्हेत. तलविंी नावाचें एक खेिें आहे व तेथें 
मान्यवर गायकवादक होऊन गेले, त्यानंीं रडचलेलीं गीतें व स्वरयोजनाडद प्रकार वैडशष्ट्यपूणव आहेत; त्या 
तलविंीचा येथें काहंीं संबधं असला तर कोण जाणें. शास्त्रतः डतल्वािा हा ‘ताल’ असा स्वतंत्र नव्हे, ‘ठेका’ 
मात्र वगेळा आहे. म्हणून–लेखकाच्या भडूमकेवरून–हा देशीभाषोद्भव प्रकार असावा असा तकव  होतो. या 
ठेक्याला ख़याल् असेंडह म्हणतात, त्यावरून आपणासं बरेच अंदाज कडरता ं येतील. (ते अंदाज करणें 
अवश्य आहे, कारण ते जरी चुकीचे ठरले तरी संगीतडवचाराची झालेली कोंिी फुटेल आडण मग इतरानंीं 
अशा प्रश्नातं लक्ष घातलें  तर कदाडचत् तकव सुसगंत उिर डमळेल). 
 

ठेका पुढीलप्रमाणें आहे. 

 
 

याचेंच अडधक आकषवक रूप असें आहे — 
 

 डतलवाड्याच्या ठेक्यातंील धकार घुमडवणें 
आडण त्यावर हंुकाराचा गाज दाखडवणें हें फारफार महत्त्वाचें आहे. म्हणून हा ‘भारदस्त’ ठेका माडनला आहे. 
आपल्याकिे भारदस्त म्हणजे सभ्य, प्रडतडष्ठत असा वाक्यप्रचार असल्यामुळें  या ठेक्याच्या वणवनातंील 
अडभप्राय डवसरला जातो. दस्त म्हणजे हात, यावरून मूळ अथवभाव स्पष्ट होईल. 
 

आपल्या भडूमकेवरून याडह ठेक्याबद्दल असें म्हणता ं येईल कीं, हा ठेका काहंीं प्राडंतक, भाडषक, 
छंदडवषयक–उच्चारडवषयक अशा कारणानंीं व हेतंूनीं उत्पन्न झाला असावा. ही कल्पना आडण ख़याल ्हा 
शब्द याचंी सागंि घालून असा अंदाज होतो कीं, ख़याल् हा मूळचा काहंीं छंदप्रकार असला पाडहजे. दीघव 
चरण, (अकाराडद) स्वराक्षराचंें बाहुल्य आडण व्यजंनाचंा डवडशष्ट झोंक हें त्याचें एकतरी लक्षण असावें. 
ख़याल् हा शब्द मूळचा फ़ासी आहे, परंतु ईरानी संगीत–गीतातं सब्बई, गझ़् ल, कसीदा, रेख्ता, तराना 
वगैरे जे प्रकार आहेत त्यामंध्यें ख़याल् नाहीं; ख़याल ् म्हणजे आठवण, डवचार, मत. मूळच्या काहंीं 
प्रकारासं–मग ते शुद्ध भारतीय असोत वा संकरोद्भव असोत– ख़याल ्हें नावं पिलें  असेल, अथवा हा ठेका 
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‘बरा डदसतो’ म्हणून त्यानुसार केलेल्या रचनेस ‘यह ख़याल् ठीक है’ अशा डवचारानें ख़याल नावं पिलें  
असेल. ‘आधीं काय’ हें सागंणें कडठण, डक्रयाप्रडतडक्रया व्हावयाचीच. 
 

चंर्ग हा ठेका वर उद्धतृ केला व त्यालाडह ख़याल् म्हणतात हें साडंगतलें . चंग जलदलयातं खुलतो, 
पण त्याचें रूपडह डतल्वाड्याप्रमाणें ‘झुलत्या िौलाचें’ आहे. झपताल एकताल, झमूरा, आिाचौताल, 
पंजाबी ठेका वगैरे तालातंडह भरपूर ख्यालरचना आहे, आडण या प्रत्येक ख्यालयोग्य समजल्या गेलेल्या 
ठेका—प्रकारातं काहंीं ना काहंीं डवडशष्ट झोंका आहे. एकडह ठेका सरळ सपाट नाहीं, हें लक्षातं घेण्यासारखें 
आहे. तीनतालातंडह ख़याल् रचना खूप आहे, तरी त्यातं सामान्यतः गीताचे व्यंजनाडद उच्चार व ताल याचंा 
एकजीव केवळ डहशबेापुरताच राहतो, हेंडह डवचाराअन्तीं पटेल. 
 

म्हणून ख्याल हें काहंीं नेमक्या िौलयुक्त गीतछंदवैडशष्ट्याचें नावं आहे असें म्हणणें तकव संगत 
आहे. डनदान या अंदाजामागें काहंीं डवचार तरी आहे. खयाल् च्या उत्पडिबद्दल जें काहंीं साडंगतलें  जातें त्या 
सवव व्यस्ट्क्तगत कथा असून एकीलाडह कोणताडह कािीचाडह पुरावा नाहीं. म्हणनू येथील डवचाराच्या तुलनेनें 
तें सवव भाकिच वाटतें. येथील डवचार पटला नाहीं तर काहंीं वैचाडरक भडूमका घेऊन दुसरें सयुस्ट्क्तक मत 
पुढें यावें. पण तशा डवचारमंथनानें काहंीं संगीतडवषयक डनडितपणा येईल, व ख्याल् हें काय? तें कसें 
असावें? पूवीं कसें असूं शकेल व आज काय स्ट्स्थडत आहे? ती इष्ट कीं अडनष्ट? सुधारणेचा योग्य, शक्य मागव 
कोणता? असा काहंीं उपयुक्त भाग हातीं लागेल. प्रचडलत भाकि दंतकथाचंा काहंींडह उपयोग नाहीं आडण 
आपण गातों तें काय व कशासाठीं हें सुद्धा ंत्यानंीं नक्की सागंता ंयेत नाहीं. 
 

३.पंजाबीठुमरी(पंजाबीठेका, पंजाबी)अथिा 
मुल्तानीठुमरीककिामूलताल. 

 
‘मूलताल’ हें नावं फक्त काहंीं पुस्तकातं आढळतें, मूलभतू असें या तालातं काहंीं नाहीं; हा ‘ताल’ 

या दृडष्टनें डत्रतालच आहे. ठेका मात्र सववथैव डभन्न आहे. ‘मुल्तानी ठुमरी’ हें नावं पंजाब–संयुक्त प्रातंातं 
आहे; तें प्रादेडशक आहे; मुल्तान् हा पूवीं स्वतंत्र सुभा असे. हल्लीं डझ़ल्ला (व डजल्ह्ाचें ठाणें) असून पजंाबचा 
जो भाग पाडकस्तान झाला त्यातं आहे. या दृष्टीने ‘पंजाबी ठुमरी’ हे नावं योग्यच आहे. ‘पंजाबी ठेका’ 
याऐवजी ‘पंजाबी’ म्हणतात तें केवळ लघुरूप होय. 
 

या ठेक्याबद्दलचे लेखकाचे डवचार, वरील ख्यालबद्दलच्या डवचारासारखेच आहेत; हें भाषोद्भव रूप 
आहे. आता ंठुमरी म्हणजे काय? हा प्रश्न त्या दृष्टीनेंच सोिवावयाचा तर ‘ठुमकत चालते ती ठुमरी’ हें उिर 
सुचतें व ठीक वाटतें, डनदान ठुमरीबद्दलच्या प्रचडलत भारुिापेक्षातंरी त्यातं काहंीं अथवबोध वाटतो. डनराधार 
दंतकथापेंक्षा ंचुकीचा तकव  बरा, हा दृडष्टतकव  मान्य झाला तर उिमच. 
 

कहरवा, दादरा, खेमटा, अध्धा, एकतालाचा एक प्रकार, दीपचंदी, आडण हा ‘पंजाबी–मुल्तानी’ 
ठेका या ठेक्यामंध्यें ठुमऱ्या बाधंलेल्या आहेत आडण या प्रत्येक ठेक्याचा िौल झुलत्या अंगाचंाच आहे, साधा 
सरळ नाहीं. त्यातं प्रस्तार करावयाचा तरी तो झुलत्या अगंानेंच करावा लागतो; नाहींतर त्या त्या ठेक्याचं्या 
समान असलेले जे सरळ अगंाचें ठेके त्याचंा भास होतो. ‘दुगुण करून कहरवा–कव्वाली–सीधा धुमाळी 
इत्याडदकातं घुसावयाचें’ हा प्रकार परंपरेच्या ठुमरींत नाहीं, तो नाचकामाच्या दु्रतलयाच्या कसबासाठीं 
असावा, कारण तशा भागातं गीताचा शब्दाथवभाव व स्वरागंें हीं बाजूसच टाडकली जातात. 
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येथें बनारसी, लख़नवी, पहािी, पंजाबी या ‘ढंगा’ंची आठवण होते. हे ‘ढंग’ म्हणजे खरोखर 
मूलतः वगेवगेळे बाज़ आहेत. पंजाबी भाषेंत स्वराक्षरें दीघव कडरता ं येतात म्हणनू स्वररचनेची गंुतागंुत 
गंुडफता ं येते; पहािी बोलींमध्यें दीघव पुकार, आंदोलनें व बेहलाव े येतात; बनारसी भाषासंप्रदाय शब्द व 
उच्चार यामंध्यें अडधक शुद्ध–म्हणजे संस्कृत वळणाच्या उच्चारापंासून फारसा दूर न गेलेला असा परंतु 
व्यंजनें–जोिाक्षरें याचं्या खिखिाटापासून दूर आहे म्हणून त्यातं उच्चाराचा ठाशंीवपणा व अथवपूणव 
शब्दडनष्ठ स्वरालंकार हे अडधक येतात. नुसता ‘ढंग’ म्हणजे लकब असा याला अथव नाहीं. ‘वडे्यावाकंड्या 
ताना म्हणजे पजंाबी,’ अशा तऱ्हेच्या प्रचडलत कल्पनासं काहंीं आधार नाहीं. लख़नवी ढंग म्हणजे अवधच्या 
(अयोध्येच्या) षौकीन नबाबानंीं ज्याला उिेजन डदलें  तो, ज्यातं ‘नखरा’ अडधक आहे व सुखासीन श्रीमंतानंा ं
जो अडधक डरझवी तो बाज़. त्यातं वरील सवव प्रकार कारणपरत्वें येतात, म्हणून ‘अस्सल ठुमरी 
लख़नउचीच’ असें कोणी म्हणत. लखनउ म्हणजेच पूरब, शकव . डदल्लीसापेक्ष पूवव. 
 

ठुमरींत झुलतें लयागं प्रकट झालेलें  हवें, मग डवषय स्त्रीपुरुष–संबधंाचाच पाडहजे असें नाहीं. केवळ 
नटणेंसजणें या अथी श्रृंगार, नमवडवनोद या अथीं हास्य, अनुकंपा–डवनवणी या अथीं करुण, इत्याडद 
मनोभाव ठुमरीला मुळींच वज्यव नाहींत! –अनेक जुन्या ठुमऱ्या तपाडसल्यावर हा अंदाज केलेला आहे. 
 

पंजाबी ठेका असा आहे : 
 

 
 

यातंील अवग्रहाचं्या जागीं हंुकारयुक्त आंदोलन अवश्य आहे. तें न ठेडवल्यास ठेकाच सीधा होऊन 
जातो व डत्रतालाचा भास होतो. हा ठेका डजतका मधुर डततकाच वाजडवण्यास अवघि आहे. हल्लीं हा ठेका 
रीडतनें वाजडवलेला फारसा ऐकंू येत नाहीं. िग्गा सुरातं लावणार कोण व तो सतत घुमवीत ठेवण्याचे कष्ट 
घेणार कोण? ‘पंजाबी’ नावं घेऊन टप्प्याचाच ठेका वाजडवणारे कैक आहेत! 
 

मंजेभयैानंीं गाइलेली ‘परतीरीं, कान्हा डचमणी काठी अधरीं धरी, मुरलीपरी’ ही गिकऱ्याचंी 
कडवता ज्यानंीं ऐडकली असेल त्यानंा या ठेक्याचें भाषारूप स्पष्ट झालेलें  असेल; मंजेभय्याचा आवाज 
गंभीर–गोि असूनडह या ठेक्यास अवश्य तें गमकयुक्त आंदोलन घेण्यास अडतशय योग्य होता. त्याच 
चालीवरील ‘धनराशी डदसता ंमूढापाशीं’ हें मानापमान नाटकातंील पद त्या िौलातं गात नाहींत. त्याची 
मूळ चाल ‘परदेसी सैंया’ हीडह हल्लीं ऐकंू येत नाहीं, तरी गौहरजानची तबकिी आहेच, ती ऐकावी. हें गीत 
परंपरेच्या कलावडंतणी गातात व डनदान ‘दुख दे गयो, सुख ले गयो,’ एवढ्या भागातं तरी पंजाबी ठेक्याचा 
िौल साभंाडळतात; कारण दे ऽ आडण ले ऽ याचंें आंदोलनच त्यानंा ंतसें करणें भाग पाडितें. ‘सुखवीऽ तुला, 
दुखवीऽ मला’ च्या दोन्ही ‘वी’ वर आंदोलन मराठी प्रकृडतस मानवत नाहीं आडण इकारयुक्त गमकडह 
अशक्यप्रायच. 
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‘कडरन यदुमनीं सदना’ हें स्वयंवरातंील पद केवळ या ठेक्याच्या बोलांवरच, पलट्यावंरच, 
आधाडरलेलें  आहे! राजण्णा नावंाचे तबलजी साथीला असतानंा ंबालगधंवव तें यथास्ट्स्थत म्हणत. पुढें मात्र 
त्यानंीं तो ठेका भासूंच डदला नाहीं. त्याकाळचा वतावडह हल्लीं कोणी करीत नाहीं; पण कोणी दाखडवला तर 
अवश्य ऐकावा; ती मौज वगेळीच आहे. हल्लीं हें गाणें पंजाबी ठेक्यातं आहे कीं तीनतालातं कीं आणखी 
कोणत्या ८ वा १६ मात्राचं्या तालातं, हें कळतच नाहीं. कोणी ‘करी ना यदू, मनीं सदना’ अशा उलट्या 
अथोत्पडिचेच उच्चार कडरतात! गुरुतुल्य मास्तर कृष्णातर ‘यदु यदु य ऽ ऽ दू, हा ंहा ंय ऽ ऽ दू’ असला 
अत्यंत वैतागजनक प्रकार करीत! ठेकाच संडदग्ध डमळाल्यामुळें  कीं काय, एक आधुडनक ‘संगीतसम्राज्ञी’ 
तर माहीत असलेल्या सवव रागाचें सूर उलटेपालटे करीत भटकत असते; शवेटीं सम आली म्हणजे झालें . 
‘जरी ताल जमेना.’ या मंिळींनीं केवल कडरन चा डर आडण न, व यदुचा दु हे ऱ्हस्व ठेडवणें, आडण ‘कडरन 
यदुम’ एवढा तुकिा एकेक अक्षर समान (एकेक माते्रच्या लाबंीचें) इतका डनयम पाडळला तरी त्याचंें 
त्यानंाचं काय तें कळेल. ‘लोक मूखव म्हणून आम्हीं असें सोंपें कडरतों’ हें खोटें आहे. तुम्हीं असें कडरता ंम्हणनू 
लोक मूखव राहतात; आपण भेसळ खातों हें त्यानंा ंकळणार कसें? 
 

ठेक्याचा झुलता िौल म्हणजे काय, त्याचा वणोच्चाराशीं व स्वरागंाशीं कसा डनकट संबंध आहे, 
आडण तो िौल सुटला तर काय होतें, तें स्पष्ट कडरण्यासाठीं हें डवषयान्तर केलें . 
 

४.बडीसिारी 
 

सवारी हा ताल मुळातं पधंरा मात्राचंा; पण ‘बिी सवारी’ १६ मात्राचंी. डतचा ठेका तबल्यातं खुलत 
नाहीं, पखवाजातं खुलतो. यातं ४–४–४–२–२ अशीं अंगें सागंतात. 
 

 खाली स्पष्ट नाहीं; टाळ्या चार. 
 

चौताल नावंाचा जो ताल आहे, तो १२ मात्राचंा आहे. त्याच्या अनुकरणानें हा ताल तीनतालाचा 
पखवाजी जबाब म्हणून डनघाला असावा. त्यातं काहंींच डवशषे नाहीं. हा ‘भाषोद्भव’ तालठेका डदसत नाहीं. 
काहंीं गडणतपाडंित्य वाटतें. 
 

५.टप्पप्पयाचाठेका. 
 

 
 
दुसरें रूप अडधक आकषवक आहे. हाडह झुलता िौल, भाषोद्भव प्रकार. 
 

‘टप्पा’ या गायनप्रकाराबद्दलडह अनेक आधारशनू्य दंतकथा आहेत; आपण आपल्या पद्धडतप्रमाणें 
डवचार करंू. 
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महाराष्रातं हल्लीं टप्पा ऐकंू येत नाहीं; तीसचाळीस वषांपूवीं असे. उिरेकिे अजून आहे. टप्पा 
पंजाबीच असें केवळ नाहीं. बनारसकिेडह आहे. पजंाबींतील दीघव स्वरोच्चार टप्प्याच्या लयागंास अडधक 

योग्य हें मात्र खरें. हल्लीं पुण्यामंुबईकिे  हा टप्पा डसदे्धश्वरीबाईंमुळें  प्रडसद्ध आहे; 

‘संन्याशाचा संसार’ या नाटकातं  हें पद त्यावरून केलेलें  होतें व तें कै. पेंढारकरडह बरें 
म्हणत. परंतु टप्प्याच्या स्वरागंासाठीं आवाज गुलामली, दीनानाथ, रोषनआरा, सुलोचना चव्हाण, 
याचं्यासारखा चपळ हवा; तरच तीं स्वरागंें स्पष्ट होतात. आपली जुनी िफ–ढोलकीची लावणी टप्प्याच्याच 
अंगाची आहे; पूवीच्या नाटकातंील साक्या कदड्या अथवा ‘स्मरतापाच्या घमवजलानें स्नान सचलैडच 
सोिूनीया,ं’ ‘दृडष्ट भरे जलभारें’ (दोन्ही शापसंभ्रम नाटकातंील), ‘तात करी दुडहता–डवनाश’ 
(आशाडनराशा), ‘अवतार जीव घेत असे, कारण ऋणदान जाण’ (स्वयंवर) इत्याडद मुळातं टप्पेच आहेत; 
जसे ‘मौला मैं वारी रे,’ ‘हैदरनाम जपले,’ ‘जमुनाके तीर होरी रचायो कान्हा’ इत्याडद. ज्यातं 
टप्प्याटप्प्यानंीं स्वरागं जातें तो टप्पा. ‘लगन लागी तोरे दरसनकी मोहे’ या टप्प्याचें तालागं पुढील प्रमाणें 
आहे. १३ व्या माते्रवर सुरुवात करून — 
 

 
 
हें वरीलपैकीं पडहल्या ठेक्याच्या दोन आवतवनातं आहे. 
 

टप्प्याची तान ही डवडशष्ट आहे. पुस्तकातं इतरत्र तानाचं्या व्याख्या केल्या आहेत त्यातं ती स्पष्ट 
केली आहे, व ती दुनीच्या तानेहून वगेळी कशी हेंडह दाखडवलें  आहे. भरैवींतील 

 ही टप्प्याची तान झाली. थोिें चढून मुरिून परत 
येऊन पुन्हा ंअडधक वर जावयाचें हा प्रकार येथें आला; प्रत्येक खंिातं एकेक टप्पा घेतला. असे अनेक टप्पा 
प्रकार तानेंत येतात. 
 

असे प्रकार ज्यातं शक्य, तो टप्प्याचा. पंजाबी, दीपचंदी यातंडह टप्पे आहेत. पण आआ–इइ–ऊऊ 
च्या वडे्यावाकंड्या ताना आडण मध्येंच आठवण झाली कीं बरेच शब्द झट्कन म्हणून टाकून पनु्हा ताना, हें 
टप्पा नव्हे आडण काहंींच नव्हे. (फारतर ती आजकाल कोणास डप्रय असलेली ‘आक्रमक’ गायकी म्हणता ं
येईल). 
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णतस्रजाणतचेतालठेके 
 

सहामात्राचेंठेके 
 

१दादरा 
 

कहरव्याप्रमाणेंच दादराडह जगभर प्रडसद्ध आहे. अथात् नावंें वगेळीं. –उदाहरणाथव, यूरप्मधील 
सुप्रडसद्ध व्हाल्स् (वॉल्ट्ट्झ्) संगीत दादऱ्यातंच आहे. हाडह ताल आधीं डशकण्यास सुलभ व रंजक आहे. 
डतस्र अंगास स्वभावतःच एक डवडशष्ट िौल असतो तो दादऱ्यातंडह स्पष्ट होतो. हा िौल डवषममात्रासंख्येच्या 
खंिामुंळें  आलेला असतो, ठेक्यातंील वणोच्चाराचं्या ककवा एकेका अंगाचं्या डवडशष्टतेमुळें  नव्हे, म्हणून हा 
‘प्रातंीय’ भाषोद्भव ताल नसून मूलभतूच मानावयास हवा. 
 

दादऱ्याचे ठेके अनेक आहेत, परंतु त्याचें मुख्य प्रकार दोन. एकातं तीन खंि, द्व्यस्र उपजाडत, 
तालस्थानें दोन व कालस्थान एक, अंग तीन दु्रताचंें, असें आहे; कोणी ४–२ अथवा २–४ अशी डवभागणी 
कडरतात आडण रत्नाकरातंील ‘यडतलग्न’ तालाशीं त्याचा उगम नेतात; परंतु अशा व्युत्पडिचा काहंीं डवशषे 
फायदा होत नाहीं हें आपणासं डदसून आलें  आहे; त्या तऱ्हेच्या व्युत्पडि बहुतेक तालासं लागूं होत 
नसल्यामुळें  एक साधारण डवचारभडूमका डनष्पन्न होऊं शकत नाहीं. (व्युत्पिी शोधावयाची तर प्राचीन ‘ददुवर’ 
या तालवाद्याकिेच का ंनेऊं नये?) दुसरा ठेका प्रकार सरळ डतस्र, दोन खंिातं ३–३ मात्रा (दु्रतडवराम, 
दु्रतडवराम अंगें) असा आहे. दोन्ही प्रकार प्रचडलत आहेत, आडण पडहल्यातूंन कहरवा–कव्वाली–धुमाळी 
सारखे चतस्र प्रकार व तसे (लग्गी–लिी इत्याडद) प्रस्तारभेद डनघूं शकतात. 
 

पडहला प्रकार  असा आहे. 
 

उदाहरणाथव ‘जावो जावो जावो, मोसे ना बोलो तुम, सौतनके संग रहो’ (सौतन म्हणजे सवत) या 
जुन्या देश रागातील पदाची तालीम या ठेक्याचीच आहे, पण अंगें ४–२ अशीं, स्वर व उच्चार यामुंळें, 
पितात. 
 

 
 

आडण डवस्तारामध्यें अंगभाग चतस्राऐवजी डतस्रडह होतात– 
 

 
 

दुसरा ठेका  असा आहे. याला कोणी ‘भिवा दादरा’ म्हणतात! हें हलकट 
नावं कोणी व का ंडदलें  हें कळत नाहीं. 
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(नाटकातं ‘नाहीं मी बोलत नाथा’) हीं उदाहरणें प्रडसद्ध आहेत. 
 

६ मात्रा असल्यामुळें  अंगभाग चतस्र–डतस्र असे आलटून पालटून कडरता ं येतात व त्यातं फारच 
मौज असते. ‘हरी, तोसे ना खेलंूगी मैं होरी’ हें पहा :– 
 

 
 

ना, खे लंूगी, मैं, अशा प्रत्येक शब्दावर वळेोंवळेीं आलटून पालटून भार पितो व ‘खेळणार’ नाहीं, 
‘मी’ नाहीं खेळणार, ‘नाहींच’ खेळणार, असे वगेवगेळे अथवभाव पैदा होतात. 
 

यातं तानाचंें महत्त्व नाहीं! शब्दाचा अथवपूणव उच्चार हेंच महत्त्वाचें आहे! म्हणून दादऱ्याचा ठेकाडह 
भारदस्त परंतु नाजुक घुमणारा हवा; फिफिाटास जागा नाहीं. म्हणून कीं काय, ‘दादरा म्हणणें’ हाच 
वाक्यप्रयोग आला आहे, अमुक राग अथवा अमुक गीत गाणें असा प्रयोग यातं कमी. दादरा, टप्पा, ख्याल 
‘म्हणणें’ म्हणजे काय तें अशा लयागंचचेनेंच उमगतें असा लेखकाचा डनिय झाला आहे. दादऱ्याचींच 
उदाहरणें पहा. 
 

‘नाहीं मी बोलत नाथा’ याची एक तबकिी हल्लीं आकाशवाणीवर लावतात. तीमध्यें ‘नाकह मी 
बोलत’ चें रूप नाडह डम बोलतऽऽऽअसें केलें  आहे. यातं तीन मात्रा भरण्याचें तंत्र फक्त साभंाडळलें  आहे, 
परंतु ‘त’ अडतदीघव केला आहे तें मराठी भाषेलाडह मान्य नाहीं आडण दादऱ्याच्या िौलालाडह सुसंगत नाहीं. 
ऽ ऽ ऽ वर पुन्हा ंजरब अथवा काहंीं घोष हवा, तरच तो दादरा. तान घेतली तरी छोटीशीच हवी. 
 

याउलट फैय्याझखाचंी ‘बनावो बडतया,ं हटो, काहेको झटूी? वहीं जावो जहा ंरहें सारी रडतया!’ या 
दादऱ्याची तबकिी पहा, डतच्यातं दादऱ्याचें अंग दाखडवणें हेंच उडद्दष्ट केलेलें  असल्यामुळें  ठेक्याच्या 
बोलानुंसार अक्षरानंा अक्षरशः ढुशा माडरल्या आहेत, कोणा स्त्रीचा खोटा राग व सवतीमत्सर त्यातं व्यक्त 
होत नाहीं. याच गीताची तबकिी बिोद्याच्या लक्ष्मीबाईचंी आहे ती तुलनेसाठीं पहावी. याच चालीवरील 
डहराबाईंच्या ‘असार पसारा, शून्य संसार सारा’ ही मीराबाई नाटकातंील पदाची तबकिी मराठींत उदास 
दादरा उिम दाखडवते. 
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‘अंग’ शब्दाचा अथव पुष्कळासं ठाऊक नसतो व म्हणनू ते ‘तंत अंग’ वगैरे शब्द वापडरतात. या 
पुस्तकातं जी अंगव्याख्या व डचडकत्सा आहे डतच्याप्रमाणेंच परंपरागत अंग शब्द सववत्र असतो. दादरा अंग, 
टप्पा अंग, ख्याल अंग, ठुमरी अंग इत्याडद शब्दप्रयोगातं तोच अथवभाव आहे आडण त्यातं वर 
दाखडवल्याप्रमाणें ठेक्याच्या मात्राडवभागणी व खालीभरी–जोरभाराचा संबंध आहे. 
 

दादरा क्षुद्रगीतासच योग्य, तो नायडकणींनीं म्हणावा–आम्हीं म्हणणार नाहीं, त्याला ‘मोठे’ राग 
(म्हणजे काय?) योग्य नाहींत, इत्याडद कल्पना कोणी व का ं बाळडगल्या असतील तें आता ंन सागंताडंह 
कळेल. आवाजाची करामत, ताल व राग–प्रस्ताराची डवद्विा (मोठमोठीं आवतवनें, लाबंलाबं ताना) वगैरे 
दाखडवण्यास दादरा–कहरवा–धुमाळी इत्याडदकातं वावं नाहीं. पण त्यातंडह डवद्याकला प्रकट कडरता ंयेते; 
ती वगेळ्या प्रकारची. तसे गुण अंगीं हवते अथवा तसा  हवा. अशा कपिाला हल्लीं ‘रडसक, रंगेल’ असें 
म्हणतात; परंतु कहरवा–धुमाळी–दादरा इत्यादींमध्यें भगवद्भजनेंडह आहेत! ज्ञानेश्वर हे रडसकश्रेष्ठच, 
आडण तुकाराम अत्यंत रंगेल! 
 

२.नकटा 
 

हें प्रादेडशक रूप. पजंाबातं ‘कहच’ आडण गुजरातेंत ‘रासिा’. 
 

 
 

३.खेमटा 
 

काडठयावािी रूप.  
 

४.गरबो 
 

गुजराती रूप. नकट्याशीं तुलना करावी. सहाव्या माते्रवर जरब आहे. 
 

 
 

नऊमात्राचेंतालठेके 
 

डतस्रजाडत पूणव होण्यासाठीं नऊ मात्रातं तीन तीन मात्राचंीं तीन (दु्रतडवराम) अंगें हवीं, परंतु तसा 
ठेका असला तर लेखकाला माहीत नाहीं. अंकताल आडण मिताल हे दोनच ठेके माहीत आहेत. मिताल 
हा फक्त पखवाजावरच ऐडकला आहे, आडण अंकतालातं तीनच गीतें. (अंक नऊ म्हणून हें नावं असावें). 
त्यापंैकीं ज्याला ‘नपी तुली बंदीष’ म्हणतात ती ‘गावत गुडनयन’ एवढीच. इतरत्र ‘एकडजनसी स्वरूप’ ही 
कसोटी लागूं होत नाहीं, म्हणून तकव  होतो कीं डवद्विाप्रदशवनासाठीं हे ठेके ‘केलेले’ आहेत. झालेले नाहींत; 
या ठेक्याचंी जाडत कोणती तें ठरडवता ंयेत नाहीं. अशा कारणासंाठीं हे लोकश्रुत झाले नसावे; मात्रा डवषम हें 
त्याचें कारण होत नाहीं, कारण सात मात्राचें ताल लोकश्रतु आहेत. 
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१.अकंताल 
 

 
 

२.मत्तत्ताल 
 

 
 

दुसऱ्या प्रकाराचे खंि सस्ट्न्मत्र अंबादास यानंीं साडंगतले तसे डलडहले आहेत, पण तें पटत नाहीं. 
एका माते्रचा खंि ही काय भाषा? 
 

लेखकास वाटतें कीं ३–३–३ असा नऊ मात्राचंा ताल कोठें असेल; असला तर तो फारच 
आकषवक ठेके असलेला असा असेल. 
 

बारामात्राचेंतालठेके 
 

बारा मात्राचें तालठेके हे डतस्रजाडत कीं चतस्रजाडत? हा प्रश्न लेखकास अनेक वषें आहे, आडण 
त्याचें समाधानकारक उिर डमळालेलें  नाहीं. माहीत असलेले ठेके, गीतें व त्याचंा प्रस्तार आडण वगेवगेळ्या 
लोकाचंा वगेवगेळा वताव, याचंें डवश्लेषण करून त्यावंरून काहंीं अंदाज बाधंावयाचे ही लेखकाची पद्धडत 
आडण प्रवृडि आहे, गं्रथातं अमुक आहे ककवा अमुक खासंाहेब ककवा बुवासाहेब अमुक सागंतात त्याची दखल 
घेतली तरी त्यावर डवचार केल्याडशवाय डवश्वास ठेवावयाचा नाहीं हें पर्थय आहे. सववजण हे तालठेके चतस्र 
सागंतात. पण प्रस्तार चतस्र आडण डतस्र अशा दोन्ही अंगानंीं होतो (जसें दादऱ्यामध्यें डदसलें ). 
 

डवचाराचं्या प्रगडतमध्यें एक अिचण अशी कीं दोनच तालठेके माहीत आहेत. एक चौताल आडण 
दुसरा एकताल. म्हणून समोर गडणती साडहत्याची डवडवधता कमी आहे. डनष्कषव काढणें कडठण. उलट, या 
दोन्ही तालठेक्याचें इतके प्रकार आहेत व त्यामंध्यें एवढा प्रस्तारडवलास आहे, डशवाय त्यामंध्यें नानातऱ्हेचीं 
गीतें व वाद्याचं्या ‘गती’ इतक्या आहेत कीं तेवढ्यापुरता डवचार करण्याला समोर वतावाचें साडहत्य भरपूर 
आहे. आडण तेवढा डवचार मात्र असा होतो कीं हे तालठेके उभयागंी होऊं शकतात; प्रस्तार डतस्रडह कडरता ं
येतो आडण चतस्रडह; दोन्ही अंगें एकाच गीतवाद्यप्रबंधातं न खटकता ंयेऊं शकतात; दादऱ्यातं तसें होतें. पण 
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तो तोकिा पितो तसें येथें होत नाहीं, आवतवन बेताचें मोठें आहे; पुन्हा,ं दु्रतमध्यडवलंडबत या डतन्ही लयातं 
जाता ंयेतें. 
 

यातंील बरेच गुण सोळा मात्राचं्या पूणव चतस्र तालातं नाहींत, म्हणून या बारा मात्राचं्या तालावर 
अडधक लक्ष कें डद्रत झालें  असावें असा तकव  होतो. कारण चौताल हाच मृदंगी– पखवाडजये याचंा मुख्य ताल 
आहे; बोल काढणें, ४–८ मात्रा भारदस्त वाजडवणें इत्याडद प्रकारची प्राथडमक तयारी झाल्यावर प्रथम 
चौतालच घेतात आडण तो एकटा चौताल दीघवकाळ पुरतो. चतस्र ंजाडत मुख्य असें माडनल्यावर १६ एवजीं 
१२ मात्राचंा ताल मुख्य करणें यातं डवसंगडतदोष येईल, त्याचा पडरहार ४–४–४ या खंिानंीं व लघु–दु्रत–
डवराम अशा अंगभेदानंीं प्रस्तार करून होतो. 
 

१चौतालअथिाधु्रपद(चारताल). 
 

चौतालालाच धु्रपदाचा ठेका ककवा धु्रपद म्हणतात. 
 

 
 

(धेत्’ हें मूळ एक माते्रचें अक्षर आहे. धे ⅞ व त् ⅛ मात्राभाग. पण । धेत्धेत् । या दोन अधवमात्रा. । धीं 
ऽ नक । मध्यें धीं अधवमात्रा, न पावमात्रा व क पावमात्रा. हें स्पष्ट होण्यासाठीं । धेत् । वर १ आडण । धेत्धेत् । 
वर २ असा खुलासा डलडहला आहे). 
 

इत्याडद ठेके प्रडसद्ध आहेत. शवेटीं डलडहलेल्या डतहींमध्यें वणोच्चारदृडष्टचें प्राबल्य अडधक डदसतें, 
डवशषेतः चौर्थया क्रमाकंाच्या ठेक्यातं. 
 

यातं तीन खंि स्पष्ट आहेत, परंतु ११ व्या माते्रवर टाळी आहे. एकूण टाळ्या चार होतात म्हणनू 
चारताल, चौताल हें नावं. 
 

पण ही चौथी टाळी तेथें का? तेथें धकार नाहीं हें सोिून देऊं, कारण जोरभार देता ंयेतो. पण काहंीं 
ठेक्यातं डकट च्या डक वर जरब आहे (कोणी डतट म्हणतात, त्याच्या डत वर म्हणा), तर काहंींमध्यें गडद च्या 
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ग वर. हें होण्यास कोणता भाषा–वणोच्चार वगैरे आधारभतू होतो? येथें आधार वणाचा नसून काहंीं 
तालडसद्धातंाचा म्हणावा तर ४–४–२–२ असे खंि मानावयास हवते, तसे का ंमानीत नाहींत? आडण तसे 
जर मानावयाचे तर तोच न्याय धा धा कधता, डकट धा कधता यानंा ंअडधक प्रमाणातं लावणें योग्य ठरून २–
२–२–२–२ २ असे खंि होत नाहींत काय? पण असे खंि माडनले तर तालरूप कोणतें? दोन मात्राचं्या 
खंिाचंी माडलका कोणत्याडह सममाडत्रक आवतवनाला लावनू सववच तशा तालाचंी जाडत एकच–‘दु्रत’, 
द् व्यस्र–होणार नाहीं काय? बरें, ही चौथी टाळी डदली नाहीं तर चौताल हें नावं प्रत्ययास येणार नाहीं 
यापलीकिे काय डबघिणार आहे? चौतालातंील जी परंपरागत गीतें आहेत त्यापंैकीं डकत्येकातं अकराव्या 
माते्रवर काहंीं डवशषे शब्दाघात, स्वरवणालंकार वगैरे नाहीं, परंतु पडहल्या, पाचंव्या व नवव्या मात्रावंर 
अवश्य आहे, त्याचें स्पष्टीकरण काय? 
 

इत्याडद अनेक प्रश्न लेखकासमोर आहेत आडण त्याचंें उिर त्याला ठाऊक नाहीं; समाधानकारक 
उिर कोणी देऊं शकला नाहीं आडण त्याला सस्ट्न्मत्र अबंादास, गुरुतुल्य कंठेमहाराज, गुरुतुल्य जहागंीरखा ं
अशा दजाचे डवद्वास्ट्न्ह अपवाद नाहींत. (अंबादास हे सखारामजींचे डचरंजीव म्हणजे नाना पानशाचें 
नातूडशष्य). इतराचंें काय सागंावें? त्यानंा ंहे ‘प्रश्न’ आहेत हेंच पटत नाहीं. ‘डकट कीं डतट? धुमडकट चकू 
कारण उकारानें तोंिात उभी धरलेली सुई त्रास देईल; धु्रपदाचा बाज मदाना कसा? कुदौकसग मोठे कीं 
नाना पानसे?’ असले, लेखकाच्या दृडष्टनें भाकि मुदे्दच त्यानंा आपलुकीच्या महत्त्वाचे वाटतात. असो. 
 

हा डनियानें वगेळा ‘ताल’ आहे आडण त्यातं डनडित वगेळे भासणारे ठेके आहेत; याचें स्वरूप ककवा 
उत्पडि देशी भाषातूंन झालेली नाहीं, हें मात्र स्पष्ट डदसतें. अथात् ठेक्याची–आडण तत्त्वतः तालाचीडह–
उत्पडि वणोच्चार, भाषा, यातूंनच असते, ही तर आपली प्रथमपासूनची भडूमकाच आहे, परंतु येथें आपण 
ठेक्याठेक्यामंधील तारतम्य पाहत आहोंत. मतलब असा कीं हे ठेके अमुक भाषेसच, अमुक 
वणोच्चारपद्धडतसच, अमुक अंगासंच योग्य असें नाहीं, त्याचंें स्वरूप सववसमावशेक आहे, त्यातं ४–४–४ हें 
(मात्रावृि म्हणा कीं) अंग हें उडद्दष्ट आहे. 
 

चौतालासच धु्रपद म्हणतात हें ठीक, पण धु्रपदनामक गीतप्रकार केवळ चौतालातंच असतो असें 
नाहीं. (जसें ख़्याल् केवळ डतल्वाड्यातंच असतो असें नाहीं तसेंच). शलूताल, धमार, आिा चौताल, 
सवारी, तीनताल यातंडह अनेक ‘धु्रपदें’ आहेत. यावरून धु्रपद हें काय आहे याचा तकव  जमेल काय हें पाहंू. 
 

तीनतालाचें वणवन पूवीं झालेंच. त्यातं असें डदसलें  कीं तीनताल हा झुलता तालठेका नाहीं. 
झुलाव्यासाठीं मुलतानी ठेका, डतलवािा, अध्धा, खम्सा, चंर्ग हे ठेके उपलब्ध आहेत; तीनतालाचा िौल 
सरळ गडतचा आहे. तोच प्रकार येथें सापंितो. आता ंजे धु्रपदाचे (धु्रपद नावंाच्या गीतप्रकाराचे) तालठेके 
म्हणून उल्लडेखले, त्यातं दहा मात्राचंा शलूताल आहे पण दहाच मात्राचंाच झपताल नाहीं; बारा मात्राचंा 
चारताल आहे पण बारा मात्राचंाच एकताल नाहीं, चौदा मात्राचंा आिाचौताल व धमार आहे परंतु चौदाच 
मात्राचें दीपचंदी, झमूरा, चाचर हे नाहींत. म्हणजे डवडशष्ट भाषोद्भव, ‘देशी’, झुलत्या अंगिौलाचे ठेके 
नाहींत, सरळगडतचे ठेके आहेत. त्याचें अंगभेद–प्रस्तार डवस्तार होतील ती कथा पुढची, पण त्यातंडह 
झुलाव नाहीं. आडण हे सवव ठेके व्यंजनप्रचुर आहेत, त्यामंध्यें दीघवस्वर–जसा दीि, अिीच मात्राचंा धीन्—
नाहींत. तो पुढें प्रस्तारभेददशवनातं येईल तो भाग वगेळा. 
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धु्रपदगीतें म्हणनू जीं आहेत त्या सवांत व्यजंनप्रचुरता बऱ्याच प्रमाणातं आहे, शब्दाच्या अक्षराचं्या 
उच्चाराचें व अथाचें महत्त्व आहे, चरण दीघव आहेत आडण कमीतकमी चारचार तर आहेतच; प्रत्येक चरण 
नाना स्वरव्यजंनयुक्त शब्दानंीं ठासूंन भरलेला आहे. अथात् या गीताचंा वताव कडरतानंा जे जे स्वरालंकार 
होतील ते त्या त्या धाटणीचेच होणार, म्हणजे तालागंाला डचकटूनच होणार. स्वरागं अडधक प्रबळ होणें 
शक्य नाहीं असें नाहीं, परंतु लगेच त्याला आळा बसून पुन्हा ंतालागंानें वळण जाणार. म्हणून छोटे आलाप, 
छोट्या ताना, हंुकाराडद गमकें  इतर छोटे अलंकार, हे उिम वठतील परंतु मोठ्या ताना डवसंगत होतील 
आडण गळेबाजी तर हास्यास्पदच ठरेल. 
 

धु्रपदाबद्दल ज्या प्रचडलत समजुती आहेत त्याचं्याशीं वरील वणवन जुळतें; परंतु त्या समजुती 
तथाकडथत इडतहासावर अवलंबून आहेत आडण त्या ‘इडतहासा’ला काहंीं पुरावा नाहीं. वरील वणवन केवळ 
आज आपल्यासमोर काय आहे त्यावर आधाडरलेलें  आहे. 
 

परंतु धु्रपदाबद्दल इतर काहंीं समजुती प्रसतृ केल्या गेल्या आहेत त्या लेखकाला पटत नाहींत. 
उदाहरणाथव धु्रपदगायनातं आधीं ‘नोम्थोम्’ हे प्रकार करावयाचेच असें हल्लीं माडनतात, तें लेखकाच्या 
अनुभवाचें नाहीं; या प्रकारालाच ‘आलाप’ ककवा ‘आलापी’ म्हणतात तेंडह अमान्य आहे; धु्रपदाचा डवषय 
देवस्तुडत (म्हणजे कव्वाली!) हाच असतो हें मान्य नाहीं; धु्रपद हें सवव बाजंूनीं पक्वें  जखिलेलें  असतें व 
त्याच्या संथेंत काहंीं फेरफार होत नाहीं हें म्हणणें अनुभवास पटत नाहीं, आडण धु्रपदाचा कंटाळा आल्यामुळें 
ख्याल् रडचले गेले हें तकव संगत वाटत नाहीं. डवस्तारभयास्तव याचा प्रपंच इतरत्र करंू. तूतव एवढेंच डलडहतों 
कीं ‘तालागं’ याचा अथव हस्तडक्रयेला आधारभतू धरून डतच्या धोरणानें केलेलीं सशब्द व डनःशब्द अंगें या 
अथाचें अवधान सुटून, ताल म्हणजे टाळी, टाळी म्हणजे पखवाजातंील धकाराडद खुले भरे बोल, म्हणनू 
‘तालागं’ म्हणजे ज्या स्वरवणामध्यें धकार–धके्क आहेत तें, अशी कल्पना रूढ झाल्यामुळें  ही गैरसमजूत 
आली आहे. 
 

२.एकताल(एक्का) 
 

एकताल हा झनाना बाज, चौताल मदाना, असें म्हणतात. त्याचा अथव एवढाच कीं, चौताल 
पखवाजाच्या बोलासं योग्य व एकताल तबल्याच्या. ‘एक’ ताल हें नावं का ंपिलें  याचें उिर डमळत नाहीं. 
‘एकताली’ हा प्राचीन गं्रथगत देशी ताल तीनवळेा ंआवृि केला तर तीन लघु म्हणजे १२ मात्रा भरतील 
एवढेंच. कोणी सागंतात कीं या तालातं टाळी एकच आहे म्हणून एकताल, जसें तीलताल व चारताल. 
(एक टाळी केव्हा ंतें पुढें पाहंू). पण तालवणवनातं टाळ्या चार सागंतात, तें डवसंगत होय. कोणी म्हणतात 
कीं हा ‘आडद’ म्हणजे प्रथम ताल आहे म्हणून एक्का नावं आहे. याला आधार नाहीं. आडदतालाचें 
रत्नाकरातंील रूप पूवीं साडंगतलेंच. दडक्षणेकिे ‘आडद’ नामक देशी ठेका आहे पण तो तसा पूवींच्या गं्रथातं 
डलडहलेला नाहीं. कदाडचत् एकताल हा चौतालाच्या जोिीचा, आडण चौताल प्रथम डशकवीत म्हणनू ‘एक’, 
असें असेल. (‘इकवय्या’ अथवा ‘एकवई’ नावंाचा एक देशी ठेका आहे तें मात्र तीनतालाचे १६ मात्राचंेंच रूप 
आहे) 
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डकटतकऐवजीं डतरडकट इत्याडद मतभेद सववच डठकाणीं असतात. ‘तंू ऽ न्’ असा खुला बोल हल्लीं ‘तू’ असा 
बंद म्हणतात, पण वाजडवतात खुलाच. पण ‘तीन्’ असेंच वाजतें, काहंींजण ‘तीन्’च सागंतात डलडहतात 
तेंच ठीक. 
 

 ‘तंू’ खुला बोल. या दोन्ही 
ठेक्यातं फरक फक्त वगेाचा आहे; जलद डतरडकट म्हणजे त्रक. ३ ऱ्या माते्रच्या ‘धागे’ च्या धावर जोर आहे. 
११ वी मात्रा टाळीचें स्थान आहे. दु्रतलयातं पुढील ठेके कामीं येतात. 
 

 येथें ‘डतर’ वर जोर येत नाहीं. 
 

 हा ठेका असा जातो कीं पाचंव्या 
माते्रच्या ‘क’ वर भार पित नाहीं. याचेंच अडधक दु्रतरूप— 
 

 
 
असें होतें. त्यातं किा, ना, यावंर भार देणें अवघि होतें आडण धकारच मुख्य होतात. डवशषे जलद ठेका तर 

 
 

असा भासतो व तो  भास उत्पन्न कडरतो; जणूं काय 
 

 असें वाटतें. 
 

 
 
हीं प्रडसद्ध गीतें पहा. दोनदोन आवतवनें आहेत. (मात्रा सुट्या दाखडवल्या नाहींत कारण प्रत्येक खंिातं ४–४ 
मात्रा स्पष्टच डदसतात). मूळ ‘ताला’च्या दृडष्टनें यातं जे वणोच्चार भारयुक्त होणार तें १, ५, ९ व ११ या 
क्रमाकंाचें हवते, व ठेकाडह तसाच जावयास हवा. परंतु हीं दु्रतगीतें आहेत, तीं तर शेंवटीं डलडहलेल्या 
तालागंानें जातात; एकच आवतवन भासतें. 
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असा प्रकार होतो. ‘पशुपत’ च्या ‘जा’ व ‘गी’ वर, आडण ‘जनमानस’ च्या ‘रा’ व ‘शा’ंच्या आकारावंर 
जोर येतो म्हणनू दादऱ्यापेक्षा ंवजन वगेळें  भासतें एवढेंच. 
 

आता ंयेथें दु्रतलयातं ६–६, ६–६ मात्राचें भाग पिून ३–३, ३–३ मात्राचंा भास उत्पन्न होतो आडण 
हीं दादऱ्याचीं दोन आवतवनें वाटतात. 
 

सववच दु्रतएकतालाचें असें होतें. (  वगैरे प्रडसद्ध गीतें पहावीं). 
 

तर मग एकतालाची जाडत डतस्र कीं चतस्र?’ ‘चारचार’ मात्राचें खंि म्हणून चतस्र कीं ‘तीन खंि’ 
म्हणून डतस्र? का ंदु्रतलयातं बारा अथवा सहा मात्राचंा एकेक खंि होतो म्हणून डतस्र? 
 

या प्रश्नाचें उिर उपलब्ध नाहीं. वर उल्लेडखलेलीं दोन गीतें, त्याचप्रमाणें इतरडह शेंकिों गीतें, 
चुकीचीं आहेत असें कोणी दाखवू ंशकत नाहीं. 
 

परंतु हल्लींच्या ‘क्लास’ वाल्यानंा हा प्रश्न असा वाटतच नाहीं. ते मुळीं एकतालच 

 असा सागंतात! याला कारण ते असें सागंतात कीं २, ४, ६, 
८, १०, १२ या मात्रावंर ‘खाली’ आहे. मग खालीची व्याख्या काय? यडतस्थान म्हणजे काय? हें डवचाडरलें  
तर तें त्यानंा ंमाहीत नसतें. वस्तुतः कोणत्याडह क्रमाकंाच्या माते्रवर आघात केला, आडण त्याच्यापुढें एक 
सोिून पुढच्या माते्रवर आघात केला, तर मधल्या माते्रवर आघात होणार नाहीं, केला तर बेढंग होईल. (हें 
पुढें आपण तालव्यवहारातं ‘धा धा धा धा, धा’ असे अनेक ‘धा’ पाहंू तेव्हा ं डदसेल). म्हणून या मुद्यातं अथव 
नाहीं. पनु्हा,ं दोनदोन मात्राचें खंि केल्यास तालस्वरूप काय? कोणत्याडह समसंख्याकं मात्राचं्या 
आवतवनाची जाडतगडत एकच होईल! पण तें डवशषे नाहीं असें म्हणण्याची अवस्था आली आहे. कारण 
हल्लींचा अजस्र लय. पूवीं साडंगतलेंच कीं हल्लीं दु्रत म्हणजे फारच दु्रत आडण डवलंडबत म्हणजे अडतशयच 
डवलंडबत लय ठेडवतात व त्यामुळें  तालस्वरूपच नष्ट होतें. हें एकतालातंतर डवशषे जाणवतें. आलटून 
पालटून आघात अशा बारा आघाताचंी माळ म्हणजे एकताल, असें हल्लीं झालें  असल्यामुळें  काहंींडह 
वाजडवतात. अडतडवलंडबत बारा मात्रा ठेडवण्यासाठीं मध्यें वणव ठेडवतात आडण त्याचंी मोजणी कडरतात. या 
सवव प्रकारातं दुसऱ्या माते्रचा धकार कोठें कसा वाजला, डतसरीचा धागे कसा, हें तर कळत नाहींच, पण 
पडहल्या व डतसऱ्या खंिातं जें ‘डतरडकट’ आहे तेंडह समान राहत नाहीं, डतसऱ्या खंिाचें भासतें परंतु 
पडहल्यातं काय कोठें कसें वाजलें  तें समजतच नाहीं. आडण ‘तंू ना क िा’ बद्दल तर डवचारावयासच नको! 
 

हा ‘हल्लींचा’ ताल एकतालच नव्हे, हे फक्त आवाज आहेत, ठेका नव्हे. कमीतकमी ४८ समकाल 
आवाज डदसतात म्हणून विीलधारे वादक ‘अितालीस मात्राओंका एकताला’ अशी त्याची चेष्टा कडरतात. 
 

हें सवव कशासाठीं? तर लय वाढवनू वाढवनू शवेटीं सहा मात्रावंर यावयाचें त्याची छाप पिावी 
म्हणून; आडण गायकाला आपले स्वर दीघवकाल लाडवता ं याव े म्हणनू. डवलंडबत लयालाडह काहंीं मयादा 
आहे हें पर्थयच कोणी पाळीत नाहीं. 
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तेव्हा ं एकतालाच्या जाडतबद्दल आपण तकव पद्धडतडशवाय दुसरा आधार घेऊं शकत नाहीं. म्हणनू 
असें मत होतें कीं एकताल हा देशीताल, डनदान देशीप्रघातासं उपयुक्त असें चौतालस्वरूप आहे, आडण 
चौतालाचा ठेकाडह डतस्र वा चतस्र होतो. ककबहुना हे दोन ‘पोट–ठेके’ आहेत. 
 

एकतालाचे आडण चारतालाचे ठेके याचंी तुलना केल्यास डदसतें कीं व्यजंनें कमी असल्यास 
एकताल योग्य होतो, आडण त्यातं अंगभेद करून डतस्र अथवा चतस्र िौलाचें झुलणेंडह पैदा कडरता ं येतें. 

याचें सववश्रतु साधें उदाहरण केवळ शवेटच्या दोन मात्रातं सुद्धा ंडदसतें.  
इत्याडद अनेक प्रकार होतात. म्हणून १२ मात्राचं्या आवतवनाचें गीत ख्याल् नावंाच्या अगंपद्धडतनें म्हणावयाचें 
तर एकतालच योग्य ठरतो, चौताल नव्हे. 
 

आता ं खंिजाडत तालठेके पाहंू. पाचं मात्राचंा ताल उपलब्ध नाहींच, दहा व पंधरा मात्राचें ताल 
डवचारातं घेऊं. 
 

खण्डजाणतचेतालठेके 
 

१.झपताल(झंपा). 
 

प्राचीन काळीं याला ं‘उडद्दतोिु’ म्हणत असें काहंीं अवाचीन पुस्तकातं डलडहलेलें  आढळतें, पण तसा 
पुरावा डमळाला नाहीं. (कोणी ‘उडद्दतोड्ड’ डलडहतात). उिु म्हणजे पक्षी; पहाटं झाली आहे. अथवा उडदतोिु 
= तारे उगवले आहेत. (येथें उिु = नक्षत्र). नावं मोठें छान आहे, पण या दोन अथांनुसार काळातं दहा 
तासाचंा फरक पितो. झंपा हें नावं पंचवीस-तीस वषांमागें ऐकंू येई, आता ंफक्त झपतालच. हा मोठा छान 
ताल आहे. खंि दोन, अंगें दु्रत–दु्रतडवराम (२ व ३ मात्राचंीं) मध्यभागीं यडतस्थान, खाली; म्हणून डवषम 
मात्रा–ंअंगामंध्यें समतोल आहे, आडण सम दाखडवण्याच्या डक्रयेमध्यें बहार उत्पन्न होते, ‘झेंप घेऊन’ सम 
घेता ंयेते. (म्हणून झंपा कीं काय?) प्रस्तार डतस्र, चतस्र व पंचमाशंानंींडह केला तरी सुबक असा होतो, हा 
तालठेका हवा तसा वाढडवता ं येतो व थोिक्यातंडह आवरता ं येतो, कारण खंिजाडतमध्यें हाच मुख्य ताल 
आहे व त्याची मात्रासंख्या मध्यम आहे. म्हणून सवव तऱ्हेच्या गीतासं हा ठीक पितो. डकत्येक ‘ठेवणींतील 
चीजा’ झपतालातं आहेत. झपतालातंील जलद व कमी चरणाचं्या गीतांस ‘सादरा’ म्हणतात. नावं मोठें 
अन्वथवक आहे; सादर केलें , पण घोळ घातला नाहीं, आडण सादर करावयाचें म्हणून डनविक तेंच पढुें 
ठेडवलें , म्हणून ‘सादरा’; अशी व्युत्पडि प्रस्तुत लेखक करंू पाहतो. 
 

झपतालाचे प्रडसद्ध ठेके ‘तीथव डवठ्ठल’ या उदाहरणामध्यें दाखडवलेच. पुनरुस्ट्क्त नको. 
 

२.शूलताल, सूलताल, सुलफाक्ता, सुरफ़ाक्ता, सुफ़ाग्. 
 

शूलताल हें नावं जुनें आहे. ‘सूि’ प्रबंध, सूि ताल जे शार्ङ्व देवकाळीं होते त्यावरूनडह सूलताल हें 
नावं, ‘िलदोरभेदः’ न्यायानें ि चा ल होऊन आलें  असेल. कोणी ‘सुरफाग’ म्हणतात, फाग = फाल्गुन; 
पण तें का ंकळत नाहीं. कोणी सुरफाक्ता तर कोणी सुलफाक्ता म्हणतात. तो अपभं्रश असावा. ‘फ़ाक्’ 
म्हणजे भाग, हा फासी शब्द आहे. तो तसाच येथें आलेला असावा असें माडनल्यास ‘सूल’ याला अथव नाहीं; 
तें ‘उस्सूल–्ए–फ़ाक्’ असें असावें. ‘उस्सूल् म्हणजे डनयम, रूडढ, रीडत. ‘उस्सूल–्ए–फ़ाक् चें सुल्फ़ाक् 
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होऊन ‘सुल् फ़ाक् ताल’ (तालागंरीडत) असें रूप करून त्याचा अपभं्रश ‘सुलफाक्ता’ झाला काय नकळे. 
‘तालरीडत’ असें म्हणण्यातं अथव आहे, कारण या तालाचे खंि ४–२–४ असे आहेत, हा खंिजाडतताल 
नसून सुद्धा ंमात्रा दहा आहेत. पाचंव्या माते्रवर डनडित आघातवणव असल्यामुळें  खंिजाडत होत नाहीं. या 
तालाचं्या फासी नामरूपावरून तो अमीर खुस्रौनें काडढला असें सागंतात त्याला डनडित आधार नाहीं, पण 
तसें माडनलें  तर खोिूनडह काढता ंयेत नाहीं. 
 

 
 

 हा पखवाजावरील 
दु्रतलयाचा ठेका. 
 

 हा पखवाजावरील दु्रत ठेका. 
 

शवेटच्या दोन ठेक्यामंध्यें पाचंच मात्रा भासतात; दु्रतलयामंध्यें ४–२–४ या अंगाचंा भास 
डनमपटीचा, २–१–२ असा होतो; वस्तुतः हा दहाच मात्राचंा ‘डचत्र’ मागव झाला; ‘डचते्र डद्वमात्रा कला 
कतवव्या।’ (नाट्यशास्त्रम्). आता ंथोिी कल्पना लढवू.ं या दोन ठेक्याकंिे जर पांच मात्राचंा ठेका या न्यायानें 
पाडहलें  व त्यातं खुले–बंद बोल आडण त्याचंा जोरभार कसा आहे तें लक्षातं घेतलें , तर हें रूप 

 असें भासतें, १, ३, व ४ या मात्रावंर भार आहे. एका माते्रचा खंि हें पटण्यासारखें नाहीं. 
अथात् हा झपतालाचा अधा खंि झाला. म्हणजे दु्रत सूलाचीं दोन आवतवनें हुबेहुब मध्य झंप्याचें एक आवतवन 
देतील. 
 

 
यातं साम्य आहे. 

 
म्हणून त्या दृडष्टनें पाहता ंसूल हाडह खंिजाडततालाचाच ठेका होतो. तेव्हा ंअसें वाटतें कीं मुळातंील 

खंिजाडततालाचे बोलानुंसार वगेवगेळे भाग कस्ट्ल्पल्यामुळें, फ़ाक्चा उस्सूल बदलल्यामुळें, अंगें वगेवगेळीं 
(४–२–४ अशीं, ५ ला तुकिा न पिणारीं) साडंगतलीं गेलीं असूं शकतील. 
 

पंधरामात्राचेंतालठेके 
 

१.सिारी, सेनाअथिाणशखर 
 

‘डशखर’ हें नावं ११०० सालातंील आहे. ‘सेना’ हें नावं त्यावळेीं नव्हतें तें १५०० च्या आसपास आलें . 
अथात् ते ‘ताल’ होत, ठेके असे साडंगतलेले नव्हेत. सवारी हें नावं आधुडनक डदसतेंच. हाडह ठेका अमीर 



 अनुक्रमणिका 

खुस्रौचा म्हणून साडंगतलें  जातें. हा जर खंिजाडतताल असला तर त्याचे खंि ५–५–५ मात्राचें हव,े मग 
प्रत्येक खंिामधील अंगें ठेक्यानुसार कशींडह असोत; दोन मुख्य यडतस्थानें (टाळ्या) व शवेटीं (म्हणजेच 
प्रथम) अवसान (मुख्य टाळी) हवी. पण ३–४–४–४ हेंच रूप माडनतात. 
 

 
 

डतसरा ठेका भारदस्त आहे व चौथा फारच रंजक आहे. 
 

जे लोक १६ मात्राचंी ‘बिी सवारी’ सागंतात ते १५ मात्राचं्या सवारीला ‘छोटी’ सवारी म्हणतात. 
डतचे तबल्याचे ठेकेच फक्त ऐडकले आहेत. एक ठेका असा : (जलद). — 
 

 
 

‘पंचसवारी’ म्हणून एक सागंतात, ती ४–३–४–४ अशा खंिाचंी ऐडकली आहे : 
 

 
 

कोणी ‘पंचक सवारी’ (चंपक सवारी नव्हे) सागंतात ती मात्र ३–४–४–४ अशी ऐडकली आहे : 
 

 
 

परंतु आढावा घेता ं असें डदसतें कीं यातं ५–५–५ असे खंि न कडरता ं ७–८ अथवा ८–७ असे 
करण्याचें धोरण आहे, आडण त्या ७ व ८ मध्यें ३–४, ४–३, ४–४ असे अंशभाग ठेडवतात. हें कदाडचत् 
गडणतागत असेल, अथवा काहंीं छंदप्रकाराचं्या नादानुरोधानें झालें  असेल, अथवा केवळ ‘बोल कानासं बरे 
लागतात’ म्हणून झालें  असेल. परंतु ही शवेटची डक्रया छंदरचनापद्धडतचीच, नादानुसारीच, आहे! 
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२. जगझंपा. 
 

‘जग’ कीं ‘गज’, आडण जगझंपा अथवा गजझपंा म्हणजे काय, हें कळत नाहीं. प्रस्तुत लेखकाला 
तरी १५ मात्राचंी सवारी व हा ठेका (व ताल) हे वगेळे का ंव कसे याचें आकलन होत नाहीं. ठेका मात्र 
चागंला वाजतो. लोकडप्रयडह आहे. 

 

 
 
दु्रत अथवा मध्य. 

 
‘णमश्रजाणत (७ मात्राचं्या जाणतचे) तालठेके 

 
७ मात्राचें ठेके 

 

१ रूपक. 
 

रूपक हें नावं जुनें आहे परंतु रत्नाकरातंील रूपक तो हा नव्हे. ७ मात्राचंी डवभागणी कोणी ३–४ 
मात्राचं्या खंिातं कडरतात तर ४–३ मात्राचं्या. आता ंयापंकैीं कोणतीडह डवभागणी माडनली तर दु्रतडवराम–
लघु अथवा लघु–दु्रतडवराम ही डतस्र–चतस्र डमश्रणाची ओळ झाली; त्या अथानें डमश्र (सडंमश्र) खरी; परंतु 
७ मात्राचंी सलग गडत भासणारी ती डमश्रजाडत अशी जाडत–उपजाडत व्यवस्ट्स्थत चालू ठेवावयाची तर हा 
ठेका व ताल खंिहीन आडण त्या दृडष्टनें अपूण ंम्हणावा लागेल; १४ मात्राचं्या २ खंिाचं्या तालाचें हें देशी 
खंिरूप आहे असें मानावें लागेल. मूळचा धमार काटून रूपक केला असें कोणी सागंतातच. 
 

‘रूपकातं समेवर खाली आहे’ हा एक अपवाद होय, अथवा ‘इस तालमें समपर खाली है, यह 
ताजु्जबकी बात है’ अशीं डवधानें आहेत व त्याचंा गाजावाजाडह खूप झालेला आहे. परंतु डवचाराअतंीं 
लेखकाला यातं अपवादात्मक असें काहंीं वाटत नाहीं, मग ‘ताजु्जब’–आियव–तर दूरच. एकतर, अवसानीं 
टाळी वाजडवणें–न वाजडवणें हा हस्तडक्रयाकलेचा भेद आहे व तो परंपरागत, सापं्रदाडयक आहे; 
स्वरागंामंध्यें तर तो वणोच्चारसंबंडधतच आहे. दुसरें, डकत्येक खुल्या व भारी बोलावंर जरब नसते व उलट 
बंद व खाली बोलावंर असते असें डठकडठकाणीं आपणासं आढळून आलें  आहे. पडरभाषेच्या अन्वयें, बोल 
खुला व बंद असा होऊं शकतो व त्यावर भार देता–ंन देता ं येतो). डतसरें आतापंयंत पाडहलेल्या काहंीं 
थोड्या ठेक्यामंध्येंडह डकत्येक ठेके असे आहेत कीं ज्याचं्या अवसानीं बंद बोल, खाली बोल आहे व जरबडह 
नाहीं, जरब पुढें आहे; हे ठेके बहुतेक ‘देशी’ नावंाचेच डदसतात; उदाहरणाथव कव्वाली, खम्सा, चंग, जत, 
मुल्तानी (पंजाबी) ठेका, इत्याडद. पुन्हा,ं आपणासं डकत्येकदा ंअसें डदसेल कीं, अनेक गीतें समेवर सुरंू 
होत नाहींत, ग्रह डवषम असतो; म्हणजे गीतदृष्ट्या जें समस्थान, म्हणजे गीताच्या आवतवनाचंी सुरुवात 
ककवा शवेट, त्यानंतर लगेच अवसानीं जरब वा आघातोच्चार नसतो. तात्पयव, समेवर टाळीच असली पाडहजे 
असा, ककवा अवसानीं आघातवणवच असला पाडहजे असाडह, डनयम नाहीं व तसा डनयम असण्याला 

शास्त्रमलूक कारणडह नाहीं.  (ककवा भीमसेन याचं्या मतानें 

 या गीतातं तरी अवसानावर जोर कोठें आहे? आडण त्याबद्दल 
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कोठें ‘अपवाद’ अथवा ‘ताजु्जब’ माडनला आहे? ४–३ वालें  मत : ॥ कध । ऽ । धा । गे)(कत । ऽ । त्रक ॥ असें 

भातखंिे पद्धडतमध्यें सापंितें. पण  

 इत्याडद रूपकाचे ठेके अडधक प्रडसद्ध आहेत. 
अवसानीं धा ककवा ‘ताली’ नाहीं असें म्हणणारे लोक सुद्धा ंरूपकाच्या साथ–परणामंध्यें अवसानीं ‘धा’ 
घेतातच! उदाहरणाथव— 
 

 
 
हा एक मोहरा; ‘डकटतकगडदगन धा ऽ’ हा अिीच मात्राचंा तुकिा तीनदा ं बेदम येऊन अथवा 
‘डकटतकगडदगनधा’ हा सवादोन मात्राचंा तुकिा पावमाते्रचा दम घेऊन, आवतवनानंतर एका अवसानीं ‘धा’ 
च वाजतो, खाली बोल नव्हे. 
 

रूपक, ‘ठेका’ असा लोकडप्रय नव्हे. परंतु त्यातंील गीतें मोहक आहेत, म्हणून हें ‘देशी’ रूप असावें 
या तकाला पुडष्ट येते. पाटाक्षरें कमी आहेत, परंतु हा ताल दु्रतलयातं वगेळ्याच िौलानें जातो; म्हणून 
डवलंडबत ककवा मध्यलय ठेडवतात. अशा लयातं रूपकाचा िौल साभंाळून स्वरागंप्रस्तार करणें फार 
चातुयांचें काम आहे. ‘सुरसगंत रागडवद्या’ (ककवा ‘मम सुखाची ठेव, देवा’) याचें अंतरे परंपरागत कसे 
आहेत व कामचलाव ूगायकगाडयका कसे म्हणतात, यातंील फरक पहावा. ‘चंडद्रका ही जणों ऽ ऽ’ याचा 
उल्लेख पूवीं केलाच; त्यामध्यें साडंगतल्याप्रमाणें ओढून ताणून वाटेल तो ताल कडरता ं येईल, पण तें 
लयागंदृडष्ट नसल्याचें म्हणजे बेलयपणाचें लक्षण आहे. 
 

तीव्रा, तेिरा, णत्रपुट अथिा णत्रिट. 
 

डत्रपटुताल हाडह ११०० सालापासून आहे, पण प्रचडलत डत्रपटु–डत्रवट तो तो नव्हे. रूपकाच्या 
ठेक्यातं व या ठेक्यातं फरक एवढाच कीं, या ठेक्यातं अवसानीं ‘ताली है’ आडण भरा बोल आहे; समेवर 
जरब आहे. या तालातं शुष्काक्षररचना बरीच असावी, कारण ‘धु्रपदधमार’ प्रमाणेंच ‘डत्रवटतराना’ हा शब्द 
परवापंयंत लोकश्रुत होता. तराना हें एका फासी गीतरचनेचें–छन्दाचें–नावं असलें  तरी आपल्याकिे 
तराना हें नावं शुष्काक्षरगीतासं लाडवतात. 
 

 
 

३. पष्तो ककिा गझ़लाचा ठेका. 
 

हाडह ताल अमीर खुस्रौचा म्हणतात. ‘पष्तो’ हें नावं कोठून आलें  याची चौकशी कडरता ंकाहंीं 
पठानाकंिून कळलें  कीं त्याचं्यामध्यें ‘अथन्’ नामक एक तलव्ार घेऊन कडरण्याचें जमात–नृत्य आहे; 
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आडण त्याचा ठेका हुबेहुब हाच आहे असें त्यासं तो म्हणनू दाखडवल्यावर त्यानंीं ताबितोब साडंगतलें . मात्र 
त्याचंा लय दु्रत–अडतदु्रत असा वाढत जातो, आडण हा ठेका मात्र समायडतनें डवलंडबत लयातं िग्गा घुमवनू 
त्यातं गमक दाखवनू वाजवावयाचा असतो. याला गझ़लच्ा ठेका का ं म्हणतात तें समजत नाहीं. यामध्यें 
डकत्येक सुंदर गझ् लें  आहेत हें खरें, पण तीं फक्त ‘फायलातुन् फ़ायलातुन् फ़ायलातुन्’ या एकाच कायद्यातं 
आहेत व असणार, परंतु गझ़लचे् असे कायदे अनेक आहेत. (त्यापंकैीं डकत्येक पटवधवनकृत ‘गज्जलाजंडल’ 
च्या प्रस्तावनेंत डमळतील). 
 

 ‘ऽ’या दुसऱ्या व पाचंव्या माते्रवर हंुकार. 
 

तीन आवतवनातं एक कायदा पुरा होतो. उदाहरणाथव ‘ग़म् नही उसका, जो शोहरत हो गयी, हो 
गयी अब तो मुहब्बत हो गयी.’ 
 

 
 

या प्रकारचा जो बाज, तो गझ़ल्चा डवडशष्ट असा बाज आहे. त्यातं स्पष्ट उच्चार, छोटे हंुकार–पुकार, 
ककडचत् आंदोलनें, छोट्या मींि–मुरक्या, यानंा ंव त्या त्या डक्रया कोठें डकती प्रमाणातं करावयाच्या याला 
अत्यंत महत्त्व आहे. ज्यानंा ंहें साधत नाहीं ते अशा गीतातं एक मात्रा श्वास शवेटीं घेऊन आठ मात्राचें ठेके 
ठेडवतात. परंतु त्यामध्यें ‘ओढाताणी’ चा बेलयपणा होत नाहीं. ‘ठेडवलें  दारीं न जों पाऊल तूझ्या, मंजुले’, 
‘हाय दैवा, काय दावा साडधला–बाण वमीं पाखंराच्या लागला,’ ‘या इलाही, डमट न जाये ददेडदल,् 
डमटनेवालोंको डमटाये ददेडदल्’, वगैरे गीतें पहावीं. 
 

चौदा मात्राचें ताल 
 

१. धमारचा ठेका 
 

हा फार जुना ताल आहे, पण त्याच्या नावंावरून काहंीं तकव  होत नाहीं. हा ताल प्रगत समजतात, 
धु्रपदाइतकें च त्यालाडह महत्त्व आहे. ‘धु्रपदधमार’ असा शब्द प्रचडलत आहे त्याचा अथव एवढाच कीं धु्रपदाच्या 
आडण धमाराच्या ठेक्यातं म्हटलेलीं डवडशष्ट लयागंाचंीं गीतें; ‘धमार तालातं म्हटलेलीं धु्रपद नावंाचीं गीतें’ 
नव्हे! दं्वद्व. तत्पुरुष. डद्वगु नव्हे. धु्रपद आडण धमार असा समास; धु्रपदाचा - धु्रपदातंील धमार असा नव्हे! 
होरी नामक छंदप्रकारातं फाल्गुनातंील होली–रंगाचंी (होडलकोत्सवयोग्य) व त्यानुसारच्या मनोभावाचंीं 
गींतें शेंकिों आहेत, व त्यापंैकीं डकत्येक या धमार ठेक्याचीं आहेत म्हणून त्या गीतानंाडह धमारहोरी 
म्हणतात. इतर होऱ्या दीपचंदी, टप्पा, वगैरे ठेक्यातं आहेत त्यानंाडह ‘चंचलहोरी,’ ‘टप्पाहोरी’ अशीं नावंें 
आहेत. याचा अथव त्या त्या ठेक्याचंीं डवडशष्ट अंगेंवजनें त्या त्या गीतातं साभंाळावयाचींच. म्हणून अशा सवव 
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प्रकारासं ‘पक्की होरी’ असें नावं आहे. ज्या गीतातं फाल्गुनाची ‘रंगत’ आहे परंतु धमार–दीपचंदी–टप्पा हे 
ठेके नाहींत अथवा ज्यातं ताना वगैरे प्रकार आहेत, ती ‘कच्ची होरी.’ कोणी समजतात कीं धमारहोरी हीच 
केवळ पक्की होरी, तें खरें नव्हे. अशीच धु्रपदहोरी. 
 

धमारचा ‘ठेका’ असा फारसा आकषवक नाहीं; परंतु त्याचे अंगभेद व प्रस्तार फारच मोहक आहेत व 
त्याचंा डवस्तारडह खूपच आहे. तबलावादकानंीं मात्र आपल्या वाद्याच्या गुणानुंसार धमार न वाढडवता ं
दीपचंदी व झमूरा या झुलत्या, चंचल िौलाच्या ठेक्यावंरच लक्ष कें डद्रत केलें  आहे. (आिाचौताल हा चौदा 
मात्राचंा तालडह त्याचंा ‘चढलेला’ असतो, पण तो चंचल नाहीं व त्यातं होऱ्याडह कमी आहेत). 
 

‘होरी खेलो मोसे, नंदलाला,’ हें डहराबाईंचें आवितें गीत अत्यतं हृद्य व मोहक आहे, व ती होरीच 
आहे, परंतु डतला कच्ची होरी माडनतात. ‘केसडरया अंगवा रंग िारो, िारो नंदके लाल,’ ‘कौन तऱ्हेसे तुम 
खेलत (अथवा फें कत) होरी,’ या कच्च्या होऱ्या आहेत. ‘खेलत नंदकुमार’ ही मूळ दीपचंदीची चंचलहोरी 
आहे, परंतु ती आपल्याकिे कच्ची म्हणतात. बनारस–लखनऊकिे ती पक्की आहे. ‘जमुनाके तीर होरी 
रचायो कान्हा’ ही मूळची धमारहोरी, पक्की; परंतु नाटकाच्या सोयीसाठीं ‘अवतार जीव घेत असे’ हें गीत 
कच्च्या प्रकारातं आडणलें  गेलें  व तेव्हापंासून ही होरी कच्चीच म्हणतात. 
 

असा फरक करण्यातं काहंींडह डबघिलें  नाहीं व कोणताडह अनथव नाहीं. शब्द, अथव, स्वर–
स्वरालंकार, उच्चाराचंा िौल हें सवव ध्यानातं घेऊन तो तो तालठेका खुशाल घ्यावा. केवळ ‘रंग’ आहे म्हणून 
होरी, म्हणून धमार–दीपचदंी–टप्पा हेच हव,े हा हटाग्रह होईल. परंतु एकदा ंप्रकार डनविला कीं त्याचें 
वजन, िौल हें संभाळूनच गीत हवें, कारण धु्रपद–ख्याल–्टप्पा–होरी–ठुमरी वगैरे प्रकार हे प्रत्येकीं 
डवडशष्टच वजनाचे ‘बाज़’ आहेत आडण ते ते बाज़ भाषा–उच्चार–छंदभेद–वणाघात वगैरेंवरून आलेले 
आहेत, हा लेखकाचा डनिय आहे. यातंडह डमश्रण होऊं शकतें, परंतु सवव डमळून एकडजनसी तऱ्हा भासली 
पाडहजे. रंगेल ठुमरी गीत हें तसें ठुमकतच गेलें  पाडहजे; त्यातं काहंीं चंचलहोरी, काहंीं टप्पा, काहंीं गझ़ल,् 
अशीं वजनें डमडश्रत करून अडधकच रंग भरेल, परंतु धु्रपदाचे व्यंजनबाहुल्ययुक्त चतस्र अंगभाग त्यातं 
आणले तर ते एकडजनसीपणा नष्ट कडरतील, आडण गळेबाजी ही त्या रंगातं व्यत्यय आणील. (ठुमरीची 
कहरवा–कव्वाली तऱ्हेची दुगुण ही ठसकेदार झाली तरच खपेल, नाहींतर तो ‘पाढे म्हणण्याचा’ प्रकार 
होईल). 
 

धु्रपद–ख़्याल–टप्पा–होरी इत्याडद प्रकाराबंद्दल प्रचडलत समजुती अत्यंत संडदग्ध व 
संदेहमूलक–संदेहजनक आहेत, म्हणून वरील प्रपंच करावा लागला. तो जरी लेखकाचा तकव  असला तरी 
बहुसंख्य जुन्या थोरथोर गायकाचं्या उद्गारातूंन दुसरा डनष्कषव डनघत नाहीं. असो. धमारचे ठेके 
पुढीलप्रमाणें : 
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२. दीपचंदी, ठुमरी, होरी ककिा चंचल. 
 

दीपचंदी हें नावं कसें तें कळत नाहीं. दीप नामक छंदप्रकार आहे, त्यावरून ‘दीपच्छंदी’ असू ं
शकेल. डकत्येक होरी गीतें या ठेक्यातं आहेत, त्याचप्रमाणें डकत्येक ठुमऱ्याडह आहेत, म्हणून दीपचंदीलाच 
होरीचा ठेका ककवा होरी, आडण ठुमरीचा ठेका ककवा ठुमरी असेंडह म्हणतात. वस्तुतः गडणतावरून ठेके 
आडण ठेक्यावंरून गीतप्रकार हें मूळकारण नसून भाषेवरून उच्चार, उच्चारावंरून छंद व छंदप्रकार, आडण 
छंदावंरून गीत व ठेका हीच प्रडक्रया अडधक सयुस्ट्क्तक आहे ही भडूमका आपण घेतली, व डतला पुडष्टदायक 
असे डकत्येक मुदे्द आतापंयंत डमळाले; त्यानुंसार होरीचा ठेका, ठुमरीचा ठेका, याचं्या अमुक एका वजनाच्या 
आवतवनठेक्याला दीपचंदी नावं आलें  असें उलटें म्हणावें लागेल. कोणी दीपचंदीला ‘चंचल’ म्हणतात, 
वास्तडवक चंचल हें काहंीं ठेक्याचंें डवशषेण आहे. मुल्तानी (पंजाबी) ठेका, अनेक ‘देशी’ समतालाचें ठेके, 
दीप चंदी, झमूरा, हे सवव चंचलप्रकार आहेत. कहरवा–दादरा–टप्पासुद्धा ंचंचलगडतक असाच रंजक 
होतो. दीपचंदींतील चंचलपणा काढून टाकला तर डतच्यातं व धमारमध्यें काहंीं डवशषे फरक होत नाहीं. तो 
चंचलपणा, तें वजनाचें डवडशष्ट झुलणें, हेंच दीपचंदीचें वैडशष्ट्य. तें वैडशष्ट्य साभंाडळलें  नाहीं तर तो 
दीपचंदी नव्हे! असे िौल, िग्गा घुमवनू हंुकारयुक्त गमक, मींि घेऊन अथवा मनगटाचा ‘डघस्सा’ देऊनच 
डनमाण होऊं शकतात. हल्लीं िग्ग्याकिेच लक्षच फारसें नसतें म्हणून ते िौल त्या भारदस्त वजनाचे ऐकंूच 
येत नाहींसे झाले आहेत. थोिी अडतशयोस्ट्क्त पत्करून असें म्हणावेंसें वाटतें कीं हल्लीं महाराष्रात टप्पा–
अध्धा–डतलवािा–पंजाबी–दीपचंदी–एकताल (मध्य ककवा डवलंडबत) वगैरे ठेके राडहलेच नाहींत! 
तालठेक्यातंडह स्वरागं असतें ही जाणीव नाहीं. हें पुन्हा ंपुन्हा ंडलडहणें ठीक नव्हे, पण जीव तुटतो. 
 

 
 

यातंील १, २, ४, ११ या मात्रावंरील भार व जोर अगदीं जरबेचा असतो, व १३ व्या माते्रचा ‘धीं’ तर 
फारच महत्त्वाचा आहे. ३, ७, १० व १४ मात्रावंर आंदोलन गमक आहे, तें डलहून दाखडवणें शक्य नाहीं. १ 
ल्या माते्रच्या धा पेक्षा ं२ रीचा तीं, तबल्यावर थाप देऊन खणखणावयाचा, व तसेंच ६ व्या, ९ व्या मात्रावंर 
करून १३ वीचा धीं अगदीं हंुकारयुक्त वाजवावयाचा, १४ वी वर गमक दाखवनू १ लीचा धा त्यापेक्षा ंजरा 
नरम ठेवावयाचा; ३, ७, १०, १४ या मात्रावंरील आंस (अनुरणन) दीघव करावयाची व ती डवरते न डवरते तों 
पुढील बोल घ्यावयाचा परंतु डवरे इतकें  थाबंावयाचें, हीं सवव पर्थयें दीपचंदीत पाडळलीं तर एक अप्रडतम रूप 
होतें. शकंरभयै्या, राजण्णा, गामनखा,ं यानंीं हा ठेका महाराष्रातं सववत्र लोकडप्रय केलेला होता. त्याला 
डवलंडबताडशवाय इतर लयाचंें कुपर्थय आहे. ‘भालीं चंद्र असे धडरला’ या लोकडप्रय गीताचा ठेका हाच आहे व 
तसेंच तें म्हटलें  जाई. ती तऱ्हा आता ंगेली. गेली याचें दुःख नाहीं, परंतु ‘भालीं ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ च ंऽ ऽ द्र ऽ से ऽ 
ऽ ऽ डध्र ला ऽ ऽ हा हा ऽ’ हा दीपचंदी नव्हे व काहंींच नव्हे; केवळ १४ मात्रानंंतर सम आडणली आहे व 
गळ्याची उपजत देणगी प्रदर्मशत केली आहे. या चौदा मात्रा आशा भोंसले, दीनानाथ यानंीं कशा भडरल्या 
आहेत व त्याचंी नक्कल म्हणून हल्लीं काय म्हणतात तें पहावें. 
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३. चाचर 
 

चंचल या नावंावरून ‘चाचर’ झालें  असें ठेक्यावरून वाटत नाहीं. दु्रत दीपचंदी हीच चाचर असें 
माडनतात, पण दु्रतलयामुळें दीपचंदीचीं सवव पर्थयें पाडळणें अशक्य होतें, िौल अध्ध्याच्या जातीचा वाटतो. 
डत्रवट आडण अधा चाचर यातंील फरक मात्र अगदीं स्पष्ट आहे. चाचरला झुलाव आहे. 

 

 
 

४. झूमरा. 
 

हाडह ताल अमीर खुस्रौच्या नावंावर खपडवतात. झमूणें म्हणजे हालणें, िोलणें, रंगणें. 
दीपचंदीबद्दल डलडहलें  तें सवव झमूऱ्यास लागू ंआहे, पण झमूरा हा दु्रतलयातं अडधक झमूतो. डवलंडबतातंडह 
दीपचंदी व झमूरा याचंा िौल अगदीं डभन्न आहे. झमूऱ्यामध्यें अनेक ख़्याल बाडंधलेले आहेत; पण लेखकाचा 
पुष्कळ दाखल्यावंर आधाडरत असा तकव युक्त अंदाज आहे कीं ख़्याल ्हें मूलतः काहंीं डवडशष्ट उच्चारण–
छंदभेद–प्रकारावंरून आलेलें  वजन, आडण त्या वजनास शोभेल अशी जी लयतालबद्ध परंतु स्वराचं्या 
(अक्षरस्वराचं्या) अंगानें डवलासडवस्तार करण्यास उपयुक्त अशी गीतगानपद्धडत तें सवव ख़्याल;् व तशा 
पद्धडतला योग्य ठेके; अथात् प्रत्येक ठेक्याच्या अनुरोधानें त्यातंील ख़्यालग्ीत रडचलेलें  असलें  पाडहजे, 
तरच त्या त्या ठेक्याचंें प्रयोजन. तसें आज होत नाहीं हा प्रडतवाद लेखकास पटणार नाहीं. झमूऱ्यातंील 
ख़्याल झमूऱ्याचाच अंगानंें मोिला पाडहजे. 
 

 
 
या लयातं २–३ व ९–१० या मात्राचंा पडरणाम अजब होतो, व त्याला तोल देण्याचें काम ६–७ व १३–१४ 
या समभाग अंगाचं्या मात्रा कडरतात. 
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४. आडाचौताल 
 

चौतालाच्या मात्रा १२, तर या ठेक्याच्या १४, म्हणून याला ‘आिा’ नावं आलें  असेल, परंतु गं्रथोक्त 
नावंावरून डहशबे कडरता ंहाडह एक त्या जुन्या काळातंील देशी ताल होतो; म्हणून हा ‘आद्य–चौताल’ डह 
असेल. पण हें रूप आकषवक नाहीं. त्यातं धु्रपदें बरींच आहेत, ख़्याल थोिे आहेत. ‘जा, जारे पडथकवा’ हा 
गुजरी तोिी राडगणीमधील सुप्रडसद्ध ख़्याल ्मुळातं आिाचारताल ठेक्यातंच बाडंधलेला आहे. 
 

 
 
६–४–४. पैकीं पडहल्या खंिातं २–४ अशीं अंगें. (२–४–४–४). 
 

५. ब्रह्मताल (भुिन अथवा मनु) ताल. 
 

भवुनें १४, मनु १४, ठेक्याच्या मात्राडह १४. परंतु ठेक्यातं काहंीं डवशषे नाहीं. अशा ठेक्याचें केवळ 
प्रस्तारच रंजक होतात, म्हणून हा फक्त तालवादनातंच राडहला आहे. अथवा त्यासाठींच तो तयारडह झाला 
असेल. ५–४–५ ककवा २–३–४–५. 

 

 
 

६. फ़रोदस्त. 
 

हाडह ‘अमीर खुस्रौचा’ म्हणतात. फ़रोदस्त् म्हणजे बाधूंन टाडकलेला. ४–६–६ ककवा ४–४–२–
४. हेंडह एक गडणती रूपच. 

 

 
 

अकरा ि तेरा मात्राचें ताल 
 

जें भवुनताल व फरोदस्त याबंद्दल डलडहलें  तेंच या तालाबंद्दल लागू ंपितें. हे तालडवलासाचे ठेके. 
एकडजनसी रूप आहे एवढाच गुण.. 
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अकरा मात्रा. 
 

 
 
दोहोंत फक्त पडहल्या खंिाच्या वजनातं फरक आहे. 

 
तेरा मात्रा. 

 
१) डवश्वताल. ‘डवश्व’े नावंाच्या तेरा देवता माडनतात. (मराठींतील ‘अठराडवश्व’े कसे तें माहीत 

नाहीं). या तालातं एकच धु्रपद माहीत आहे त्याचा प्रथम चरण तालागं कळण्यासाठीं डलडहला आहे, पण 
त्यातंडह डवशषे काहंीं नाहीं. 

 

 
 

२) दोबहार. हाडह म्हणे अमीर खुस्रौचा. 
 

 
 

अशा प्रकारें आपण सोळा मात्रापंयंतच्या तालावतवनाचें ठेके नजरेखालून घातले. ‘एकेक झाि 
तपासलें . म्हणजे रान कसें तें कळलें , असें होत नाहीं’ अशा अथाची एक इंग्रजी म्हण आहे. तेव्हा ंया सवांतून 
आपल्या हातीं काय लागलें  तें सूत्ररूपानें डलहंू, त्यामागचे डवचार वर प्रसंगोपाि येऊन गेले आहेत. 
 

१) सोळा मात्रापेंक्षा ंअडधक दीघव, अथवा चार मात्राहूंन कमी लाबंीचें, ठेक्याचें आवतवन रंजक होत 
नाहीं. 
 

२) फारतर आठ मात्रापंयंतचे तालठेके अडधक लोकाडभमुख आहेत. 
 

३) डवषममाडत्रक तालठेक्याहूंन सममाडत्रक तालठेके अडधक लोकाडभमुख आहेत. 
 

४) ज्या तालातं दोन जवळजवळ समान खंि आहेत ते प्रमाणबद्ध डदसतातच. ज्यातं खंिाचंी लाबंी 
अगदींच वगेळी आहे ते ‘रडचलेले’ वाटतात. 
 



 अनुक्रमणिका 

५) जो सममाडत्रक तालठेका दु्रतलयातं अधा भासला तरी गडतजाडत–वजन यातं फरक जाणवत 
नाहीं, तो एकडजनसी नव्हे तर छोट्या ठेक्याचेंच दीघव केलेलें  स्वरूप आहे असें मानावें. 
 

६) ज्या ठेक्याचें रूप साकल्यानें एकडजनसी डदसतें तोच प्रचारातं येतो. 
 

७) ‘ताल’ एकच असून ‘ठेके’ डनडितच वगेवगेळ्या वजनाचें [“याको रण कहें हैं।” सगंीतसार.], अशीं अनेक 
उदाहरणें आहेत व बहुधा ंत्या प्रत्येक रूपाला लोकडप्रयता आहे. 
 

८) हा वगेवगेळेपणा, खालीभरे–खुलेबंद बोल, जोरभार, पाटाक्षराचंी मोिणी यामुंळें तर आहेच, 
परंतु डशवाय तालवाद्यातंील स्वरागंदशवनानेंडह अनेक उदाहरणातं आलेला डदसतो. तीं स्वरागंदशवनें त्या त्या 
ठेक्यातं अत्यावश्यक आहेत. 
 

९) प्रघातान्वयें असें डदसतें कीं, भऱ्या खुल्या बोलावर जोर नाहीं व उलट खाली बंद बोलावर आहे 
अशीं डकत्येक उदाहरणें आहेत. ‘टाळी’ अमुक डठकाणीं तर तेथें जोरच हवा, व ‘खाली’ (डनःशब्द 
हस्तकला) अमुक डठकाणीं तर तेथें बंदच बोल हवा, हें सुद्धा ं‘डनयम’ असें नाहीं. 
 

१०) डकत्येक ठेक्यामंध्यें स्पष्ट ‘खाली’ नाहीं, ‘टाळ्या’च आहेत. पखवाजातं हें अडधक डदसतें, 
डकत्येकदा ंजेथें टाळी नाहीं तेथें खाली समजावी एवढाच तोिगा केलेला डदसतो. 
 

११) ज्या तालाला लोकडप्रयता आहे त्यातं व्यवस्ट्स्थत व भरपूर गीतरचना आहे, आडण ज्या 
छंदप्रकारावंर लोकाचंें मन जिलें  त्यानुसार तालठेकेडह रडचले आहेत, असा परस्पर संबंध डदसतो. म्हणजे 
ताल, तालठेका व ‘नपी तुली बंदीष’ हे परस्परावलंबी आहेत. 
 

१२) भाषेभाषेच्या उच्चारसरणीप्रमाणें त्या त्या भाषेंतील छंदप्रकार, त्या छंदप्रकारानुंसार नाना ठेके, 
आडण ठेक्यानुंसार पुन्हा ंउलट गीतरचनाडह, असा जो प्रडक्रयेचा अंदाज आपण केला त्याला पुडष्टदायक 
असा बराच पुरावा आहे आडण त्याला बाधक अशीं उदाहरणें नाहींत. 
 

१३) या गृहीताचा अवलंब केल्यामुळें  आपणासं जी एक शोधदृडष्ट डमळाली डतचा अवलंब करून 
आपणासं अनेक प्रश्नाचंी सोिवणूक सिकव युक्त कडरता ं आली. धु्रपद, ख्याल,् टप्पा, ठुमरी, होरी, 
(कजरी–चैती–बैसाखी–सावन–डबरहन–दूल्हा इत्याडद), गायनप्रकार हे खरोखर काय आहेत, त्याचंें 
उत्पडिकारण काय, त्यामंध्यें भेदभाव डकती व कोणते, ते भेदभाव कसे ओळखाव,े त्यापंकैीं कोणते प्रकार 
एकमेकाचं्या जवळचे असल्यामुळें डमडश्रत होऊं शकतात व कोणाकोणाचीं डमश्रणें रंजक होत नाहींत, 
कोणताडह वताव परंपरेस धरून आहे ककवा कसें, बेलय आहे कीं लयागंाधंाडरत आहे, याचें तारतम्य कसें 
करावें, हे महत्त्वाचे प्रश्न आपण अशा प्रकारें सोिवू ंशकलों कीं आता ंप्रचडलत भारुिें, डनराधार ‘इडतहास’, 
भाकि दंतकथा, संडदग्ध मतें ककवा संदेहजनक डवधानें यापंासून आपण अडलप्त राहंू शकतों. 
 

‘ठेका’ या मूळ वस्तुचे प्रस्तारडवस्ताररूप कसें होतें तें आता ंपाडहलें  पाडहजे. 
  



 अनुक्रमणिका 

१५.प्रचणलततालव्यिहार 
 

‘ठेका’ हें एक एकडजनसी असें, अंगखंिजाडतगडत यानंीं डनडित केलेलें , वगेवगेळ्या वणाक्षरानंीं 
सजवनू डवडशष्ट िौल–वजन डदलेलें  असें, नादमय तालावतवन; हें आपण जाणनू घेतलें . आता ंहा ठेका हीच 
एक वस्तु झाली. डतची पुनरावृडि डकती वळे करणार? त्यातं वैडचत्र्य–वैडवध्य असलें  तरच तें रंजक आवतवन 
होईल. आता ंहें खरें, कीं ठेका केवळ कालडनयमनासाठींच वापडरला व गायनवादनातं तालागंेंडह भरपूर 
वैडचत्र्य–वैडवध्याचीं केलीं, तर चालेल; पण तेथें तालठेक्याचे अंगप्रस्तार हेच गीतरूप धारण कडरतात, 
तालागं हें स्वरागंाच्या जोिीनें जातें असें नव्हे तर प्रत्यक्ष स्वरागंच बनतें. भजनातं व काहंीं–
अलाडदयाखासंारख्या गायकाचं्या–बाजातं तें डवशषे डदसतें. त्याचंें स्वरागं हें एका दृडष्टनें तालागंच असतें. 
त्या त्या गीतवतावाची तालागंें जर जोिीनें वाजडवलीं तर हें एकजीवत्व सहज उमगेल. (अशा प्रकारच्या 
साथीला ‘डलपटना’ म्हणजे गायकवादकाला तंतोतंत डचकटून तालवाद्य वाजडवणें म्हणतात. सतारवादनातं 
हें नेहमीं ऐकंू येतें). पण अशा कोणत्याडह प्रकारें तालागंभेदप्रस्तार करावयाचा तर त्याला काहंीं भडूमका 
हवी, काहंीं डनयमबद्धता हवी. 
 

तेव्हा ंत्यातं पडरभाषेचाडह डवचार आलाच. म्हणून पडरभाषा पाहंू. डकत्येक डठकाणीं चालंू पडरभाषा 
केवळ अंदाजानें केलेली आढळते, त्या डठकाणीं आपणासं डवचारडनडिडत करावी लागेल. आडण बहुतेक 
त्यामध्येंच आपणासं प्रचडलत तालव्यवहाराचें स्थूलदशवन होईल. या पुस्तकाच्या भडूमकेस तेवढें पुरेसें आहे. 
हल्लींची पडरभाषा व्यवहारानें आलेली आहे व ती कहदी-उदूवमधील आहे. प्राचीन गं्रथ या डवषयातं कामीं येत 
नाहींत म्हणून जुन्या संस्कृत ‘तुल्य’ शब्दाचंा शोध घेण्यातं डवशषे मतलब नाहीं, म्हणून आपल्यापुरती जी 
डक्रयानुगामी कहदी-उदूव पडरभाषा उपलब्ध आहे तीच केवळ पाहंू. 
 

ताल व ठेका यामंधील डववके आपण केलाच. आवतवन, सम व खाली, जोर व भार, खुला बोल व 
बंद बोल,–भरा व खाली बोल, हेडह आपण पाडहले. आवतवनातं जेथें खंि पितो व खुला बोल असतो तेथें 
‘ठोका’ आहे असें म्हणतात. हें ‘तालस्थान’ म्हणजे टाळीची जागा असते. 
 

ठेक्याला समानाथव उदूव शब्द तो कायदा; कायदा म्हणजे डनयम. आपण ठेक्याचं्या उदाहरणातं 
पाडहलें  कीं समानधमव–वजन असलेले ठेके एकाच तालातं अनेक आहेत; कारण धा च्या जागीं धीं व डतट 
च्या जागीं तक असे प्रकार चालून जातात. म्हणजे खालीभरीचें वजन साभंाळून केवळ बोल बदलला कीं 
कायदा बदलला असें म्हणता ंयेतें. नादरूप बदलत नाहीं, पण अक्षरें बदलतात. असे कायदे अनेक होतील. 
उदाहरणाथव तीनतालाचा जो मूळ ठेका (कायदा) 

 
॥ धा । धीं । धीं । ना)(धा । धीं । धीं । ना)(ता । कत । कत । ता)(धा । कध । कध । ना ॥ त्यातंील खालीभरी 

साभंाळून असाडह कायदा होईल :— 
 

 यातं डवशषे काहंीं नाहीं. 
 

पण कायद्याचे ‘पलटे’ केले जातात. पलटे म्हणजे बोलाचंी उलटपलट करून होणारीं रूपें. 
‘प्रस्ताराची तोंिओळख’ या भागातं आपण धाडग नक तक धीं या चार बोलाचें संपूणव चौवीस पलटे कसे 
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करावयाचे व ते कोणते तें डशकलोंच आहों, तेव्हा ंआता ंकोणत्याडह बोलमाडलकेच्या पलट्याचें सवव प्रकार 
आपणासं माडंिता ंयेतील. परंतु ‘कायद्याचे पलटे’ यातं खालीभरीचें पर्थय पाळावयास हवें. ‘धाडग नक तक 
धीन्’ यात पडहला बोल व शेंवटचा बोल हे भरे आहेत. म्हणून नक, तक यानंीं सुरुवात ककवा शवेट होणारे 
पलटे कायद्यातं वजव होणार. अथात् ‘धाडग नक तक धीन्’ ची खालीभरी साभंाळून होणारे पलटे फक्त 
 

धाडग नक तक धीन्, धाडग तक नक धीन्, धीन् नक तक धाडग, धीन् तक नक धाडग, येवढे चारच 
होतील. बाकीचे २० पलटे बाद कराव ेलागतील. 
 

आता ंसमजंू कीं आठ मात्राचंा मूळ ठेका (कायदा) असा आहे : 
 

 
 
पडहल्या खंिाचे चार पलटे तर झालेच. दुसऱ्याचे पलटे करावयाचे तर शेंवटच्या दोन मात्रावंर धकार नको, 
म्हणून तेडह चारच होतील, २४ नव्हेत. ते 
 

धीन् धाडग नडत नक, धीन् धाडग नक नडत, 

धाडग धीन् नडत नक, धाडग धीन् नक नडत, 
हे चार होणार. 
 

सवव ठेक्याचे पलटे करावयाचे तर पडहल्या खंिाचे जे चार भेद, त्यापंैकीं प्रत्येकापुढें दुसऱ्या 
खंिाच्या चार भेदापंैकीं एकेक ठेडवला कीं झालें . एकूण सोळा. 
 

॥ धाडग । नक । तक । धीं)(धीं । धाडग । नडत । तक ॥, 
॥ धीं । नक । तक । धाडग)(धीं । धाडग । नडत । नक ॥, 
॥ धाडग । नक । तक । धीं)(धीन् । धाडग । नक । नडत ॥, 
॥ धीन् । नक । तक । धाडग)(धीं । धाडग । नक । नडत ॥, 
॥ धाडग । नक । तक । धीं)(धाडग । धीं । नडत । नक ॥, 
॥ धीं । नक । तक । धाडग)(धाडग । धीं । नडत । नक ॥, 
॥ धाडग । नक । तक । धीं)(धाडग । धीं । नक । नडत ॥, 
॥ धीं । नक । तक । धाडग)(धाडग । धीं । नक । नडत ॥, 
॥ धाडग । तक । नक । धीं)(धीं । धाडग । नडत । नक ॥, 
॥ धीं । तक । नक । धाडग)(धीं । धाडग । नडत । नक ॥, 
॥ धाडग । तक । नक । धीं)(धीं । धाडग । नक । नडत ॥, 
॥ धीं । तक । नक । धाडग )(धीं । धाडग । नक । नडत ॥, 
॥ धाडग । तक । नक । धीं)(धाडग । धीं । नडत । नक ॥, 
॥ धीं । तक । नक । धाडग)(धाडग । धीं । नडत । नक ॥, 
॥ धाडग । तक । नक । धीं)(धाडग । धीं । नक । नडत ॥, 
॥ धीं । तक । नक । धाडग)(धाडग । धीं । नक । नडत ॥, 
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आता ंजर डतसरा खंि असा असला कीं त्यातं व पडहल्या खंिातं फक्त पडहल्या बोलाचा फरक 
आहे, धाडग या भऱ्या बोलाऐवजीं ‘ताडग’ असा खाली बोल आहे. (ताडग । नक । तक । धीं). तर याचे पलटे, 
सवव शेंवटीं धीं असणारे, ताडग नक तक धीं, नक तक ताडग धीं, तक ताडग नक धीं, तक नक ताडग धीं, ताडग 
तक नक धीं, नक ताडग तक धीं, असे ६ होतील. वरील १६ पलट्यापंकैीं प्रत्येक घेऊन त्याच्यापुढें या ६ 
मधील एकेक जोडिला तर एकूण पलटे एकाचे सहा म्हणनू सोळाचें ९६ होतील. 
 

चौथा खंि जर दुसऱ्या खंिाचीच पुनरावडृि असला तर त्याचे चार भेद आहेतच. वरील ९६ 
भेदापंैकीं प्रत्येकापुढें या चारातंील एकेक ठेडवला तर एकूण पलटे ९६ × ४ = ३८४ होतील. ३८५ वा होणार 
नाहीं. 

 

 
 

हा कायद्याचा व त्याच्या पलट्याचा एक प्रकार झाला. त्याहून अडधक वैडचत्र्यपूणव असा दुसरा 
प्रकार आहे. त्याला ‘गतकायदा’ म्हणतात. गतकायद्यामध्यें असे बोल डनविले जातात कीं त्या प्रत्येक 
बोलाचे अंतगवत प्रस्तार होतील. म्हणजे मात्राभाग अनेक असतात. उदाहरणाथव डथरकवाचंा एक 
तीनतालाचा सोंपा गतकायदा. 

 

 
 

यातं जे धा ऽ त्रक, ता ऽ त्रक असे बोल आहेत, त्याचें त्रक धा ऽ, त्रकता ऽ वगैरे भेद केले जातात; 
डधरडधरचें डकटडधडर होतें व डतरडकटचें डकटडतडर. अशा प्रकारें प्रस्तार केवढा वाढेल त्याची कल्पना करावी. 
पण याच्या पलट्यामंध्यें खालीभरी जरा बदलते. उदाहरणाथव, ५ वी मात्रा जेव्हा ंत्रक धा ऽ, ककवा ऽ धात्रक, 
ककवा त्रक ऽ धा अशी होते तेव्हा ंत्या माते्रच्या सुरुवातीला भरा बोल राहत नाहीं. पण हें अडतशय रंजक होतें 
हें खरें. 
 

‘गतकायदा’ यामध्यें ‘गत’ शब्द आला. गत ही कल्पना काहंीं शब्दाधाडरत अशी असते. वरील 
गतकायद्यातं डदसेल कीं हे केवळ बोल नाहींत, वादकाच्या मनातं काहंीं शब्दोच्चार असले पाडहजेत. गत 
वाजडवतानंा काहंीं किक, (चाटीवरचे) बोल, वापराव ेलागतात. उदाहरणाथव एक साधी तीनतालाची 
गत– 
 

 
 
कथकामधील एक गत (काल्का–कबदाडदन) — 
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कोणी अशा प्रकारासं तोिा म्हणतात. (जोि, जोिा असाडह शब्द आहे). डथरकवाचंी एक गत – 
 

 
 

मोदूखा ंची एक गत — 
 

 
 

या गतींत मूळ रचना ४–४–४ अशा १२ मात्राचंी आहे. डतची तीनवार आवृडि होऊन एकूण ४८ 
मात्रा म्हणजे तीनतालाचीं ४८/१६ = ३ आवतवनें पुरीं होतात. सम व खाली येथील बोलाचंीं स्थानें पुढें 
सरकत जाऊन ३ ऱ्या आवतवनाच्या अखेरीस सम मूळपदावर येते. येथील ‘तोि’ स्पष्ट आहे, म्हणून हें 
तोड्याचें चागंलें  उदाहरण होय. (डथरकवाचं्या गतींत ‘डथरकवा’ हें नावं साथव झालेलें  डदसतें). वरील तीन 
गतींवरून ‘शब्दोच्चाराचंा’ मुद्दा पटावा. 
 

पुढें आपण ‘परण’ पाहणार आहोंत, त्यातं डदसेल कीं ही मोदूखाचंी गत हें एक परणच आहे. अशा 
परणानंा ‘गतपरण’ म्हणतात. यातं खालीभरी बदलते. 
 

‘साथ’ वाजडवणें म्हणजे अगंें व बोल हीं गायकवादकाच्या गीताच्या उच्चाराशीं जुळतीं करून 

वाजडवणें. उदाहरणाथव  या रूपक ठेक्याची एक साथ– 
 

 अशी आहे. जोरभारानंीं वजन साभंाडळलें . 
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‘तुकिा’ हा एक साधारणवाचक शब्द आहे. एका खंिाएवढा ककवा त्याहून अडधक, जसें 
तीनतालातं ४ ककवा ४ हून अडधक, मात्राचं्या परंतु तीन आवतवनापेंक्षा ंकमी लाबंीच्या कोणत्याडह बोलाचं्या 
माडलकासमूहास ‘तुकिा’ म्हणतात. 
 

‘मुखिा’ हा एक तुकिा असा कीं तो खालीपासून सुरंू होऊन अवसानावर संपतो. अथात् 
तीनतालाचा मुखिा ८ + १ = ९ मात्राचंा, झपतालाचा ५ + १ = ६ मात्राचंा, वगैरे. शेंवटची मात्रा 
अवसानाच्या बोलाची असते. उदाहरणाथव तीनतालाचा एक मुखिा– 
 

 
 

‘मोहरा’ म्हणजे असा मुखिा कीं ज्यामध्यें बाडंधलेले बोल तीनदा ंआवृि होऊन अवसान येतें. एक 
अगदीं सामान्य मोहरा — 

 

 असा आहे, ‘डकटतक गडदगन धा 
ऽ’ ची तीनदा ंआवृडि होऊन एकूण ३×३=९ मात्रा भरल्या; त्यातंील ८ मात्रा या खालीपासून १६ व्या 
माते्रपयंत झाल्या, ९ वी उरलेली तें अवसान झालें , पुढच्या आवतवनातं गेलें . पण ही गत नव्हे, कारण बोल 
मूळ ठेक्यातंीलच आहेत. याला तोिा म्हणणेंडह चूक होणार नाहीं, कारण खंिामुंळें  तोिातोि होते. 
मोहऱ्याचे बोल जर गीतानुकारी असतील तर तो साथीचा मोहराडह होईल. 

 हें ‘म्युडनडसपाडलटी’ नाटकातंील उदाहरण] 
 

मोहऱ्याची बाधंणी करण्याचा डनयम असा कीं, खालीपासून आवतवनाच्या मात्रा मोजाव्या व त्यातं 
एक डमळवावा. उदाहरणाथव झपतालातं दहा मात्रा, खाली पाचंव्या माते्रनंतर, म्हणून मोहऱ्याच्या मात्रा 
१०–५ + १ = ५ + १ = ६. यातं बोल तीनदा ंयेणार, म्हणून प्रत्येक बोल ६/३ = २ मात्राचंा हवा. त्या दोन 
मात्रामंध्यें अक्षरें डकती व कोणतीं ठेवावयाचीं हें डनविीच्या कौशल्याचें काम आहे, पण दुसऱ्या माते्रवर ‘धा’ 
हवाच, म्हणजे तो ‘क्ष’ धा ‘क्ष’ धा ‘क्ष’ धा असा सहावा शवेटीं उमटेल. 
 

डकत्येकदा ंखालीपासूनची लाबंी, डनविलेल्या बोलाचं्या दृडष्टनें, कमी भासते. अशावळेीं मोहरा 
मोठा घेतात, म्हणजे खालीपासून सुरंू न कडरता ंआधींच सुरू कडरतात. 
 

जर आवतवन ‘मा’ मात्राचंें असेल, जर सुरुवातीपासून सोिून डदलेल्या मात्रा ‘क्ष’ असतील, व जर 
मोहऱ्याच्या एकवारचे बोल ‘ए’ मात्राइंतके असतील, तर डनयम – 
 

 
 
डकत्येकदा ं‘क्ष’ या खालीपयंतच्या मात्रा असतात; मोहरा खालीपासून सुरंू होतो. 
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समजा तीन तालामध्यें मोहऱ्याचे बोल असे सुचले आहेत कीं खालीपासून अखेरपयंत ज्या ८ मात्रा 
त्या तीन बोलासं पुरणार नाहींत; म्हणून चौर्थया माते्रनंतर ५ व्या माते्रपासूनच मोहरा सुरंू केला. आता ं
एकूण तीन बोलानंा ं१६ – ४ + १ = १२ + १ = १३ मात्रा द्यावयाच्या आहेत, १२ मात्रावंर आवतवन संपून 
१३ वीला डतसरा ‘धा’ अवसान घेईल. म्हणजे बोल प्रत्येकी १३/३ मात्राचंा हवा. चार मात्रा अडधक एक 
तृतीयाशं. समजा ‘तडकट तडगन, धाडगट, धाडगन, धा’ असा बोल केलाः त्यातं प्रत्येक अक्षर तृतीयाशं 
मात्राकालाचें आहे. धा डह ⅓ माते्रएवढाच आहे. तर हा मोहरा असा होईल 
 

 
 
पण हें चालणार नाहीं, कारण अवसानीं डग आला, तो धा च हवा. हें का ंचुकलें? तर आपण जो १३/३ = 
४⅓ असा डहशबे केला त्यातं ‘धा’ या उच्चाराचा नीट अंदाज घेतला नाहीं. ४⅓ चा जो बोल, त्याच्या 
शेंवटच्या ⅓ माते्रवर धा ठेडवला. म्हणून एकूण बोल दुसऱ्या आवृडिला ⅓ मात्रा पुढें सरकला व डतसऱ्या 
आवृडिला आणखी ⅓ मात्रा म्हणजे एकूण ⅔ मात्रा पुढें सरकला; कारण खंि ४ मात्राचें आहेत. आपणासं 
‘धा’ पुढें सरकावयास नको आहे म्हणून तो ⅔ मात्रा अलीकिे घेतला पाडहजे, “तडकट तडगन धाडकट तधान 
ता’ अशा ४ ⅓ मात्रा रडचल्या पाडहजेत. 
 

 
 

 असा मोहरा ठीक होईल. 
 

परंतु त्यातंडह एक उणेपणा आहे. शवेटीं जो धा आला तो ठीक, पण त्यापुढें ‘नता’ हे दोन डमळून ⅔ 
मात्राचें बोल आले ते–नेहमीं नव्हे–पण कधीं अवास्तव जादा होतील. ‘धा’ वर मोहरा संपलाच पाडहजे तर 
काय करावें? उघिच आहे कीं, धा हाच एक माते्रचा बोल ठेवावा, ‘नता’ काढून टाकावें. ‘तडकट तडगन 
धाडकट तधा ऽ ऽ’ असा ४⅓ मात्राचंा तुकिा करावा. धा ची मात्रा पूणव एक. आता ंपहा. 

 

 
 
यामध्यें धा एकमाते्रचा व इतर वणव तृतीयाशं अंगसमूहानें एकेका माते्रचे झाले. त्या तुलनेनें धा मध्यें 

जो ⅔ आकार आहे, त्यातं श्वास घेण्यास वाव आहे, म्हणून त्यातं ‘दम्’ आहे म्हणतात. दम् म्हणजे जोर 
नव्हे तर श्वासकाल, श्वासस्थान. हा मोहरा ‘दमदार’ झाला. त्याचा वताव ‘बा–दम’ च झाला पाडहजे. बा 
म्हणजे अनुसरून, डनयम पाळून. या उदाहरणातं दम ⅔ पेक्षा ंकमीजास्त मात्राभागाचा झाला तर मोहरा 
चुकेल. ज्यातं दम म्हणजे श्वासकाल नाहीं तो प्रकार ‘बे–दम.’ बे म्हणजे डशवाय, डवरुद्ध. (जसें बाकायदा 
= कायद्याप्रमाणें, बेकायदा = कायद्याडवरुद्ध). 
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ज्या तुकड्याचें तीनवार उच्चारण होतें ती ‘डतहाई.’ (मराठींत कोणी ‘डतय्या’ म्हणतात.) प्रत्येक 
मोहरा ही डतहाईच आहे, पण प्रत्येक डतहाई म्हणजे मोहरा असेलच असें नव्हे. अथात् डतहाई सुद्धा ंदमदार 
ककवा बेदम अशा दोन प्रकाराचंी असूं शकते. 
 

वरील मोहऱ्याचें उदाहरण टप्प्याटप्प्यानें डवस्तृत देण्याचें कारण आता ंलक्षातं येईल. त्याचें गडणत 
सोंपें, पण बोल बाधंण्यातं चातुयव हवें. 
 

मोहरा हें नावं व त्याचें प्रयोजन असें कीं, वादनाच्या सुरुवातीस, समेवर (म्हणजे अवसानानें) ‘ठेका 
पकिण्या’ आधीं, जर हें कृत्य केलें  तर एकदम सुरुवात खुलते. मोहरा नाहीं तर डनदान मुखिा तरी 
ठेडवतात; डकमानपक्षीं एकादा सुबक छोटासा तुकिा हें गायकवादकाची साथ कडरतानंा ंशोभतें. नृिामध्यें 
सुरुवातीस जी अशी डक्रया कडरतात डतला ‘उठान’ असें नावं आहे. 
 

पखवाजवादन सामान्यतः मोहरा करून सुरंू होतें, व त्यानंतर काहंीं वळे दोनचार आवतवनें 
भारदस्त ठेका वाजवनू पुढची डदशा दाखडवतात, व मग गत, गततोिा वगैरे घेतात. लखनऊ, फरुखाबाद 
नावंाचे जे ‘पूरब’ समजले जाणारे ‘बाज’ आहेत त्यातं मोहऱ्यानंनर गततोिे येतात. बनारस नावंाच्या बाजातं 
उठान प्रथम. पण डदल्ली व अज्रािा (मेरठ) नावंाचे जे बाज आहेत त्यातं गतींऐवजीं ‘पेष्कार’ नावंाचा भाग 
आधीं येतो. पे् करणें, पेषी, म्हणजे सादर करणें, हाजीर करणें. ‘आम्ही आता ंअमुक ताल अमुक रीडतनें, 
बाजानें, ढंगानें वाजडवणार’ असें ज्यातं प्रदर्मशत केलें  जातें, तो पेष्कार. पेष्कार व कायदा, डवशषेतः 
गतकायदा, यातंील भेद सूक्ष्म आहे. कायद्यामध्यें नेमका डनविलेला ठेका असेल त्याचेच फक्त पलटे 
होतात. गतकायद्यामध्यें डनवि अशी केलेली असते कीं प्रस्तार-पलटे अडधक व्हाव े आडण काहंीं 
शब्दपडरणाम व्हावा. पेष्कारामध्यें तशी डनवि असते, परंतु बोलाचंें स्वातंत्र्य अडधक घेतलेलें  असतें; प्रत्यक्ष 
एकेक बोल फार गंुतागंुतीचा नसतो, परंतु सवव बोल डमळून जो ठेका होणार त्यातं नानाभेद कडरता ंयेतात. 
(म्हणून आपल्या करामतीची ककडचत् पूववकल्पना ‘पे्’ केली जाते). उदाहरणाथव डदल्ली बाजाचा एक पेष्कार 
— 
 

 
 

हें म्हणून पाडहल्यास पेष्काराचा मतलब कळेल. अथवदृष्ट्या मात्र पेष्कार वगेळा मानावा असें डनडित 
गमक सागंता ंयेत नाहीं. एवढेंच कीं पेष्कारातं पलटे न कडरता ंबोल बदलून वैडचत्र्य वैडवध्य साडधतात. 
 

डदल्ली व अज्रािा यामंधील पेष्कारातं फरक असा कीं अज्राड्यातं बोलबाटं करण्याकिे अडधक लक्ष 
असतें. उदाहरणाथव वरील पेष्कार अष्टमाशं लयाचा आहे व प्रत्येक मात्रेंत तो तो आठ अक्षराचंा बोल पुरा 
केला आहे. परंतु अज्राड्यातं दीि माते्रचा बोल तर ठेडवतातच. बोलबाटं व कायदे तोिणें याचें वणवन पूवीं 
झालेंच आहे. डदल्ली बाजापेक्षा ंअज्राड्यातं िग्ग्याचें काम अडधक, त्याहून पूरबमध्यें अडधक, व बनारसमध्यें 



 अनुक्रमणिका 

सवाडधक, या भेदामुळेंडह ‘पेषी’ होते. डशवाय िग्ग्याच्या कमीअडधक उपयोगानुसार बोलाचंें एकंदर उच्चारण 
कमीअडधक घुमाऱ्याचें डदसतेंच. (पखवाजाच्या ‘बाजा’ं बद्दल मागील भागातं डलडहलेंच). 
 

पेष्कार जर कायद्याच्या धतीनें म्हणजे ठेक्याची खालीभरी संभाळून कमी अक्षराचं्या बोलाचंा केला 
तर तो कायदाच समजून त्याचेडह पलटे कडरता ंयेतील. तो ‘पेष्कार कायदा’ ककवा ‘कायदेपेष्कार’. 
 

अशा प्रकाराचंी एक माडलकाच केली जाते कीं डतच्यातं, वादक जें पुढें वाजडवणार, ज्या धतीनें–
डहशबेानें वाजडवणार, त्या जवळजवळ सवव वादनडक्रयेची एक ‘झलक’ च श्रोत्यासंमोर मािंली जाते. 
बनडवलेले सवव पदाथव आधीं थोिेथोिे प्रथम ताटातं वाढावयाचे, तसेंच हें आहे. म्हणून पेषी, पेष्कार. 
 

काहंीं थोिेच बोल, कमी परंतु ‘दौित्या’ अक्षराचें, घेऊन त्याचंा कायदा बनडवला तर त्याचा लय 
खूप वाढडवता ंयेतो. कायदा दुगुणीनें, फारतर चौगुणीनें जाऊं शकतो; परंतु हा प्रकार चौगुण–आठगुणीनें 
जातो, व त्यामध्यें एक अखंिगडत भासते. या प्रकाराला ‘रेला’ म्हणतात. (गोकवदराव बुऱ्हाणपूरकर हे 
त्याला मौजेनें ‘पंजाब मेल’ म्हणत,). उदाहरणाथव– 

 

 
 
अष्टमाशंातं. 
याचेच पलटे दाखडवले तर हा कायदा समजला असें झालें . तो ‘रेलाकायदा.’ 
 

रेल्याचा एकच भाग पलटे न कडरता ंसतत वाजडवला कीं त्याचा केवळ नाद म्हणजे ससं्कृतातं ‘रव’ 
भासतो. त्याला रवच म्हणतात. (मराठींत कोणी ‘रौ’ डलडहतात तें कहदीवरून घेतलेलें  डदसतें, पण तें चूक 
आहे. कहदी उच्चार ‘रॉ ऽ’ असा होतो आडण त्या डलडपमध्यें औ चा उच्चार ‘ऑ’ आहे. परंतु ‘रौ’ डलडहल्यास 
मराठी उच्चार ‘र उ’ असा होतो तें खटकतें). 
 

‘लग्गी’ हा प्रकार दु्रतलयातंील छोट्या तालाचं्या साथीमध्यें येतो; जसें कहरवा, दादरा, रूपक 
इत्याडद. त्यामध्यें चतस्र लयाचा भास उत्पन्न केला जातो. लग्गी ही गायनाच्या अनुरोधानेंच न्यावयाची. 
जसें ‘। डधन् । धागे । डधन । धािा ।’ वगैरे. उदाहरणाथव, दादऱ्यातं, 

 (यातं २४ अक्षरें पुरीं केल्याडशवाय 
दादऱ्याशीं अवसान जुळत नाहीं हें पहावें). 
 

‘लिी’ हा लग्गीचाच प्रकार, पण त्यातंील िौल झुलता असतो, सरळ वाटत नाहीं. जसें ॥ डधन् । 
डतट । डधना ऽ न ॥; ॥ धाडत ऽ न्न । धा ऽ डतरडकटतक ॥ वगैरे. 
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लग्गी लिीमध्यें पलटे करावयाचे नसतात. 
 

‘दुपल्ली, डतपल्ली, चौपल्ली’ असे प्रकार आहेत ते लयागंगडतसंबधंीं आहेत, व ते ‘गत’ या प्रकाराला 
लागतात. गतचें लयागं डतस्र, चतस्र, वगैरे कसेंडह ठेडवता ंयेईल, परंतु दोन प्रकारचीं अंगें आलीं कीं दुपल्ली, 
तीन प्रकरचीं अंगें आलीं कीं डत्रपल्ली, चार प्रकारचीं आलीं कीं चौपल्ली. उदाहरणाथव— 
 
डतपल्ली (डथरकवाचंी). 
 

 
 
यातं ¼, ⅙ व ⅛ अशा तीन प्रकारची अंगें आलीं. 
डतपल्ली (अंबादासची) – यातं ८ मात्राचंीं ५ आवतवनें आहेत. 
॥ धा ऽ ऽ । डधनक । तडकट । डधनक )( धात्रक । डधडकट । डधगन । डदगन ॥ 
॥ तडगन । नगन । नडतट । तडगन)(धात्रक । डधगन । डधडकट । डदगन ॥ 
॥ धा ऽ – कध । नकडधन । तडकटडध । नकडधन)(धात्रकडध । नकडधन । तकडधन । गडदगन ॥ 
॥ धा ऽ ऽ डधनक । तडकटडधनक । धात्रकडधडकट । डधगनडदगन) 
(तडगननगन । नडतटतडगन । धात्रकडधडकट । डधनगडदगन ॥ 
– यातं ⅓, ¼, ⅙ अशीं अंगें झालीं. 
 

असे जे लयभाग, त्यापंैकीं काहंींची प्रचडलत पडरभाषा आपण ‘लयागंसाधना’ या दोन भागातं 
पाडहली. सवाई म्हणजे सवापट, ४ मात्राकालातं ५ अक्षरें. देढी म्हणजे दीिपट, ४ मात्राकालातं ६ अक्षरें. 
दुगुण म्हणजे दुप्पट व डत्रगुण–चौगुण म्हणजे डतप्पट–चौपट, हें आपण आता ंओळडखतोंच. देढीला आि 
आडण पावणेदोनपटीला बेआि म्हणतात, तींत ४ मात्राकालातं ७ अक्षरें होतील. एकदा ं देढी करून पुन्हा ं
देढी केली कीं ती कुआि म्हणतात, ही सवादोनपट होते, चार मात्राकालातं नऊ अक्षरें होतात. महाआिी 
लय हा आिीच्या दुप्पट, ४ मात्राकालातं १२ अक्षरें. हीच डतगुण, डत्रगुण. महाबेआिी ही बेआिीच्या दुप्पट, 
४ मात्राकालातं १४ अक्षरें. महाकुआि ही कुआिीच्या दुप्पट, ४ मात्राकालातं १८ अक्षरें. अशा पडरभाडषक 
संज्ञा आहेत. 
 

डतहाई आपण पाडहली आहे. डतहाईमध्यें तीन शवेटचे ‘धा’ येतात, व डतसऱ्या ‘धा’ वर अवसान येतें. 
तीनदा ंओळीनें डतहाई बाधंली कीं एकूण नऊ धा होणार. डतहाई जर अशी सुरंू केली कीं नववा ‘धा’ 
अवसान गाठंील, तर डतला ‘नऊहक्का’ म्हणतात. यातं कल्पना अशी कीं ‘धा’ वाजवनू आपण एक 
(अवसानाचा) हक्क साडधण्याचा प्रयत्न केला, अशा तऱ्हेनें एकूण नऊ ‘हक्क’ साडंगतले. उदाहरण : 
 

 ही ५ ⅛ मात्राचंी 
डतहाई, डतच्यातं शवेटचें अष्टमाशं अंगाचें अक्षर ‘धा’ आहे; दुसऱ्या माते्रच्या सुरुवातीला व डतसरीच्या शवेटीं 
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असे दोन धा आहेत, डमळून तीन ‘धा’ आहेत. ही डतहाई तीनदा घेतानंा दमदार ककवा बेदम कशीडह कडरता ं
येईल : शेंवटच्या धा वर थाबंावयाचें ककवा नाहीं यावरून तें ठरेल. (मुळातं ही डतहाई दमदार आहे. कारण 

पडहल्या व दुसऱ्या धावर अनुक्रमे ⅛ व ⅜ माते्रचा दम आहे, मूलभतू बोल  असा आहे). 
आता—ं 
 

 
 

असा दमदार नउहक्का तीनतालाच्या चौर्थया माते्रला सुरंू करून घेता ं येतो. ५, ६॥, ८, ९॥, ११, 
१२॥, १४, १५॥ असे ५ व्या माते्रपासून सुरंू होऊन दीिदीि माते्रच्या अंतरानें अधवमात्रा लाबंीचे (म्हणजे ⅜ 
मात्रा दमाचे) ८ धा नावंाचे ‘हक्क’ येतात व ९ वा धा बरोबर १६ व्या माते्रनंतर अवसानीं पितो. या 
नऊहक्क्यामध्यें जे बोल जोरानें वाजवावयाचे ते बाणडचह्नानें दाखडवले आहेत. २, ३, ४, ५, ६, ७ या ंमधल्या 
‘धा’ वर जोर नाहीं हें पहावें. फक्त पडहल्या व अवसानाच्या (शवेटल्या) धा वर जरब आहे. 
 

डतहाई व मोहरा हे कसे बाधंाव ेयाचा डनयम आपण पाडहला आहे. त्याच तंत्रानें नउहके्कडह बाडंधता ं
येतील. गडणत सोंपें आहे. 
 

‘परण’ हा शब्द सवांस माहीत आहे. परण म्हणजे डतहाई घेणारा व शवेटीं अवसानावर येणारा 
तुकिा. त्यातं व मोहऱ्यातं फरक असा कीं मोहरा खालीपासून सुरंू होतो, तर परण हें कोणत्याडह 
माते्रपासूनडह सुरंू होऊं शकतें; जसें १॥ माते्रपासून, ७ माते्रपासून वगैरे. हा शब्द पखवाजातं अडधक आहे. 
ककबहुना पखवाजातं डतहाई, नउहक्का वगैरे पडरभाषा कमी आहे, कारण मोहरा, डतहाई, नउहक्का हीं परणेंच 
आहेत. परण हा शब्द बनारस–बाजातं अडधक आहे. अथात् तो शब्द (‘पणव’) संस्कृत आहे व त्याबाजूला (व 
मृदंगातं) उदूवचा प्रभाव कमी हें त्याचे कारण असावें. 
 

‘साथ’ व ‘गत’ या कल्पना आपण पाडहल्या. तशा तऱ्हेचे बोल असलेलीं जीं परणें तीं साथपरन व 
गतपरन. 
 

समजा, १६ मात्राचं्या डत्रतालातं ७ व्या माते्रवरून परण बाधंावयाचें आहे. आवतवनातं सहा मात्रा 
सोिून डदल्या, उरल्या १६–६=१०. १० मात्रातं परणाचे बोल भरतील. पण परण तीनदा ंघ्यावयाचें म्हणून 
एकूण मात्रा १०×३=३० भरतील. त्या भरून शवेटचा ‘धा’ अवसानीं म्हणजे १७, ३३, ४९ अशा एकाद्या 
माते्रवर यावयास हवा! म्हणून हें जुळणार नाहीं. 
 

खालीपासून म्हणजे ९ व्या माते्रवरूनचें पुढील परण पहा. हें ४०॥ मात्रा भरतें. ९ ते १६ अशा 
आवतवनातंील (९ नव्हे) ८ आधीं सुटून गेल्या. उरल्या ३२॥, म्हणजे पूणव २ आवतवनें झालीं. पण धा 
अवसानावर आला नाहीं. शवेटीं अधवमात्रा दम आहे म्हणून डतसरें आवतवन–पण परणाची दुसरी आवृडि–
समेपुढें अधवमाते्रवर सुरंू होते. पुन्हा ं४०॥ मात्रा म्हणजे दोन आवतवनें व ८॥ मात्रा होऊन आपण खालीच्या 
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पुढें अधवमात्रा येतों, व तेथें परणाची डतसरी आवृडि सुरंू होते ती पुन्हा ंअधवमात्रा दम घेऊन १० माते्रला हें ४० 
मात्राचंें रूप आता ंधा अवसानाचा घेऊन संपतें. 

 

 
 

ही पडहली आवृडि. दुसऱ्या आवृडिला आवतवनाच्या पडहल्या माते्रचा पडहला अधाभाग (दम) सुटून 
गेला, म्हणून दुसरी आवृडि अध्या माते्रवरून सुरंू होणार. ती अशी — 
अधवमात्रा धा । गेत्र । कडध । नडग)(नत । कडध । नडग । नत) 
 

 
 

ही दुसरी आवृडि ८ व्या माते्रचा फक्त धीं धा हा बोल घेऊन संपत नाहीं, तर त्यातंील धा चा 
‘आ’कार अधवमात्रा दीघव एवढा पुढच्या मात्रेंत जातो म्हणजे ८॥ मात्रा तर पुऱ्या होतातच. त्याचं्यापढुें 
अधवमात्रा दम घ्यावयाचा. म्हणजे डतसरी आवृडि ही ८॥ + ·॥· = ९ मात्रा पुऱ्या झाल्यावर १० माते्रवर सुरंू 
होते. ती पुढीलप्रमाणें. 
 

 
 

उदाहरण मुद्दाम स्ट्क्लष्ट वाटणारें घेतलें , कारण त्यातं पुढील मुदे्द स्पष्ट होतात- (१) परण हें 
केवढेंडह असूं शकतें, तीनदा ं घ्यावयाचें एवढेंच. तालाचीं अनेक आवतवनें झालीं तरी कचता नाहीं. (२) 
परणातंील ‘दमा’ चें लयागं बदलावयाचें नाहीं. (३) परणाचे बोल व टाळीखाली याचं्या जागा डभन्नडभन्न होत 
जातात. (४) कायदा आपोआप तुटंू शकतो (पखवाजातं कायदा शब्द नाहीं). (५) परण बाडंधण्याचा डहशबे 
कसा होतो तें या उदाहरणातं अडधक स्पष्ट होतें. 
 

हा डहशबे आता ंवरील अधववट सोिलेल्या उदाहरणास लावू.ं तालाच्या ६ मात्रा सोिून डदल्या, 
उरल्या १०. १० ला ३ नें भागून चालणार नाहीं. एक मात्रा कमीच पिेल. म्हणून परणाला पुढच्या १६ 
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मात्राचं्या आवतवनातं डशरावें लागेल. १६ + १० = २६. २७ वी मात्रा त्यापुढच्या आवतवनाची पडहली होईल, 
तें ठीक आहे. २७/३ = ९. म्हणून ९ मात्राचंें बेदम परण चालेल. हें आंकड्यानंीं स्पष्ट करंू. 
 

 
 

तालाच्या उरलेल्या मात्रा अडधक एक, याला तीनानें भाग गेला तर एकाच आवतवनातं डतहाई 
होऊन (मोहरा होऊन) पुढच्या आवतवनाच्या सुरुवातीला धा येतो. पण तीनानें भाग जात नसला, तर 
(तालाच्या उरलेल्या मात्रा + १ + एका पुऱ्या आवतवनाच्या मात्रा) याला तीनानें भागून पहावें. भाग पूणव 
जाईतों आवतवनें वाढवावीं. तेवढ्या पूणव तालावतवनासं घेऊन परण होईल. परणातंील मात्रा = (तालाच्या 
उरलेल्या मात्रा + आवतवनाचं्या मात्रा डमळवाल त्या + १) भाडगले तीन, एवढ्या होतील. 
 

परणें नानाप्रकारचीं होतात. त्यापंैकीं ज्याचंें वैडशष्ट्य बोलाचं्या खुलावटीवर व उच्चारावंर अडधक 
आहे, त्यानंा ंअनेक मजेदार नावंें आहेत व तीं सामान्यतः उपमेनें आलेलीं आहेत. जसें बूंद, तार, िावंपेंच, 
फुलझिी, चारबाग, गाज, गंुबज, तोप, लोम, डवलोम, गज, हय, घटाटोप, अविंबर, डकला, पालकी, 
तल्वार वगैरे, काहंीं नावंें रचनाकाराचंीं आहेत. काहंीं देवाचंीं नावंें आहेत व त्याचं्या ‘स्तुडत’चे शब्द म्हणून तीं 
वाजवावयाचीं असतात, जसें गणेश, डशव, उमा, नंदी वगैरे. पण त्याकिे पहावयाचें लयागंदृडष्टमध्यें सध्या ं
प्रयोजन नाहीं. या पुस्तकातं ध्यानातं घेण्यासारखीं परणें म्हणजे कमाली, फमाइषी व चक्करदार. 
 

कमाली परणातं काहंीं डवशषे वैडचत्र्य असतें. उदाहरणाथव— 
 

 हें परण ७ व्या माते्रला सुरंू 
होऊन १० मात्रा दमदार धा घेऊन अवसानीं धा आणतें. ७, ८, ९, १० या क्रमाकंाच्या मात्रा डद्वतीयाशं 
लयागंाच्या आहेत, ११, १२, १३, १४ या तृतीयाशंाच्या व १५ आडण १६ व्या मात्रा चतुथांश–पावमात्रा–
लयागंाचं्या आहेत. डकत्येक परणातं डतहाईच असली पाडहजे असें नाहीं, तीनहून अडधक आवृिीडह होतात. 
एकूण तालागंकौशल्य व नादमाधुयव पहावयाचें असतें. त्यापैकीं कमाली परण– 
 

 
 

हें परण ५ व्या माते्रला सुरंू होतें. ५, ६, ७, ८ या मात्रा डद्वतीयाशंाच्या आहेत. ९, १०, ११, १२ या 
तृतीयाशंाच्या. १३, १४ चतुथांशाच्या. १५ वी षष्ठाशंाची आहे. १६ वी कशी डलडहली आहे तें पहावें. माते्रच्या 
दंिाखालीं १६ हा आंकिा आहे, तो माते्रचा क्रमाकं दाखडवतो; दंिावर २ हा आंकिा आहे तो माते्रचे मुख्य 
दोन भाग आहेत असें सुचडवतो; (पण मात्रेंत दोन अक्षरें नाहींत); त्यापढुें डतरपा दंि आहे तो त्या दोहोंपैकीं 
पडहल्या–अधवमात्रा– भागासाठीं; त्यावर ६ हा आंकिा आहे तो त्या अधवभागातं सहा पोटभाग आहेत हें 
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दाखडवतो. म्हणजे त्यातंील ग, डद, वगैरे प्रत्येक अक्षर ½ × ⅙ = १/१२ माते्रचें आहे. पुढच्या अधवमाते्रसाठीं 
जो डतरपा दंि आहे त्यावरचा ८ आंकिा त्या अधवभागाचे ८ पोटभाग दाखडवतो, म्हणजे त्यातंील डतटकत 
वगैरे प्रत्येक अक्षर ⅛ माते्रचें आहे. (सहज डलडहतावंाचता ंयावें म्हणून हे पोटभाग). तात्पयव, सोळावी मात्रा 
‘कमाली’ ची आहे. डतचा अधाभाग १/१२ व दुसरा अधवभाग १/१६, मात्राभागाचा आहे. हें परण जर तंतोतंत 
लयागंानें म्हणता ंआलें  तर लयागंें हस्तगतच झालीं! 
 

अशा परणातं धा चा दम समान नाहीं असें आढळेल. वरील उदाहरणातं तो ⅓, ⅙, असा वगेवगेळा 
आहे. 
 

अशीं अनेक कमाली परणें आहेत. ‘फमाइषी’ परणातं कोणी गुणज्ञ, अमुक अटी पाळून परण बाधूंन 
वाजवा, असें सुचडवतों. एकहाती परण, सात ‘धा’ चें परण, उलटपलट परण, ही ‘फमाइष’. अशा 
फमाइषीlडह अनेक आहेत. 
 

‘चक्करदार’ परण हें डतहाईवर आधाडरलेलें  असतें. ज्याप्रमाणें प्रत्येक मोहरा ही एक डतहाईच, परंतु 
प्रत्येक डतहाई ही मोहरा नव्हे; त्याप्रमाणें प्रत्येक चक्करदार ही एक डतहाईच, परंतु प्रत्येक डतहाई अथवा 
प्रत्येक मोहराडह हें चक्करदार नव्हे. चक्करदारमध्यें, शेंवटीं ‘धा’ असलेला एकादा तुकिा तीन वळेा ंआवृि 
करून शेंवटचा, म्हणजे डतसऱ्या आवृडिमधला शेंवटचा, धा अवसानावर ठेवलेला असतो; आडण या कामीं 
जो मूळ तुकिा वापरावयाचा तो आवतवनाच्या लाबंीच्या तुलनेनें बराच मोठा–अधवआवतवनाहून मोठा–
असतो. अशा चक्करदाराचें अनेक प्रकार होतात. 
 

एक प्रकार म्हणजे ज्यातं तुकिा पडहल्या माते्रवरच सुरंू आहे. अथात् हा तुकिा पूणव आवतवनाएवढा 
ठेवनू काहंींच डनष्पन्न होणार नाहीं. समजा कीं १६ मात्राचं्या आवतवनाचा ताल आहे, व आपला तुकिा अकरा 
मात्राचंा आहे. तो तीनवार वाजवला कीं ११ × ३ = ३३ मात्रा होतील. दोन आवतवनें अडधक एक मात्रा. ती 
शेंवटची मात्रा डतसऱ्या आवतवनाच्या सुरुवातीची मात्रा होईल, व ती ‘धा’ अक्षराची आहे. या धा ला अवसान 
येतें. उदाहरण पहा. 
 

 
 
हा तुकिा पुढें असा चालेल. 
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समजा, तालमात्रा ‘मा’ इतक्या आहेत आडण डनविलेला शेंवटीं ‘धा’ असलेला, तुकिा ‘तु’ इतक्या 
मात्राचंा आहे. अमुक इतकीं, समजा ‘आ’ इतकीं, आवतवनें पूणव होऊन डशवाय एक मात्रा उरली पाडहजे कीं 
डजच्यावर तीनवार घेतलेल्या तुकड्याचा डतसरा शेंवटचा ‘धा’ येईल. अथात्– 
 

 
 
हा डतहाईचाच डहशबे झाला. (“अमुक तालातंील परण” यावरून ‘मा’ ठरतेंच). वरील उदाहरणातं मा = 

१६, तु = ११, म्हणून  दोन आवतवनें घ्यावीं लागतात. 
 

समजा कीं १६ मात्राचंा ताल आहे, तुकड्याची सुरुवात पडहल्याच माते्रवर आहे, व चक्करदार पाचं 

आवतवनें घेऊन अवसानीं ‘धा’ घेणार. तर मा = १६, आ = ५. म्हणून  तुकिा 
असा हवा कीं ज्याच्या मात्रा २७ आहेत (१ आवतवन + ११ मात्रा), व ज्यातंील २७ वी मात्रा ‘धा’ आहे. याचें 
सोंपें उिम उदाहरण— 

 

 
 
या तुकड्याच्या एकूण मात्रा २७, त्यापंकैीं ‘ऽ धा ऽ ऽ’ या पंधराव्या माते्रचें गंुजन १६ व्या माते्रवरडह 

चालंू राहतें (अथात् लय दु्रत ककवा मध्यदु्रतच असावा लागतो), आडण त्यापुढचा भाग (धा, कडिनडगन 
इत्याडद) दुसऱ्या आवतवनाची पडहली, दुसरी इत्याडद मात्रा असा होऊन दुसऱ्या आवतवनाच्या ११ व्या 
माते्रवर ‘धा’ येऊन तुकिा संपतो. दुसऱ्या आवतवनातं आता ं ५ मात्राच बाकी राडहल्या, त्या घेतल्यावर 
तुकड्याच्या २२ मात्रा डशल्लक उरतात. त्यापंैकीं १६ मात्रानंीं डतसरें आवतवन संपतें व तुकड्याच्या ६ मात्रा 
उरतात; ४ थें आवतवन तुकड्याच्या २२ व्या ‘धा’ या बोलाच्या माते्रनें सुरंू होतें. इत्याडद. वरील तुकड्यामध्यें 
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१ ते २७ असे मात्राचें क्रमाकं डदलेच आहेत, पण डशवाय आवतवन संपल्यानंतर पुन्हा ंनवें आवतवन १ नें सुरंू 
होतें तेंडह १ ते ११ अशा वगेळ्या क्रमाकंानंीं दाखडवलें  आहेच; त्यावरून ही डक्रया स्पष्ट होईल. 
 

चक्करदारचा आणखी एक प्रकार असा कीं त्यामध्यें सुरुवातीच्या आवतवनाच्या काहंीं (क्ष) मात्रा 
होऊन गेल्यावर तुकिा सुरंू होतो. आवतवनाच्या उरलेल्या मात्रा म्हणजे जणू ंमुखिाच; त्याला मूंह् म्हणजे 
तोंि म्हणतात. तोंि = (आवतवनाच्या मात्रा – क्ष). 

तुकड्याच्या मात्रा  पूवींप्रमाणेंच. 
 

परंतु एकूण आवतवनें जर ‘आ’ इतकीं होणार असलीं, तर त्यापंैकीं सुरुवातीचें आवतवन पुऱ्या मात्राचंें 
नव्हे, ‘क्ष’ इतक्या मात्रा चक्करदारासाठीं उपलब्ध नाहींत; म्हणून पडहल्या आवतवनातंील (मा – क्ष) 
इतक्याच (तोंिाच्या) मात्रा तुकड्याच्या डतहाईला कामीं येणार. [‘मा’ म्हणजे प्रत्येक आवतवनातंील 
मात्राचंी संख्या. (मा – क्ष) या तोंिाच्या मात्रा.] राडहलीं आवतवनें, (आ – १) इतकीं मात्र पूणव मात्राचंीं. 
म्हणून पडहल्या आवतवनातंील (मा – क्ष) मात्रा, अडधक पुढील उरलेल्या (आ – १) इतक्या आवतवनाचं्या 
प्रत्येकीं ‘मा’ इतक्या मात्रा, म्हणजे एकूण मा × (आ – १) इतक्या, इतका काळ उपलब्ध मात्राचंा आहे. 
तेव्हा ंउपलब्ध मात्रा = (मा – क्ष) + मा × (आ – १). 

= मा – क्ष + मा × आ – मा 
= (मा × आ – क्ष) एवढ्या. 

 
म्हणून 

 
 

क्ष = मा × आ + १ – ३ × तु. (क्ष मात्रा संपल्यावर ‘तोंिानें’ परण सुरंू करावें.) 
 

‘मा’ माहीतच आहे कारण परण अमुक तालातं हें माहीत आहे. 
 

चक्करदार दमदार अथवा बेदम असें असू ंशकतें. हें डतहाईप्रमाणेंच झालें . 
 

‘अनेक धा’ असलेले चक्करदार आहेत. त्यामंध्येंडह एक प्रकार असा, कीं जेवढे ‘धा’ डततक्या वळेा ं
तुकिा आवृि करावा लागतो, अथात् हा नेहमींच डतहाईचा प्रकार नव्हे. पण वर ‘तीन धा’ चा चक्करदार 
डदला, ती डतहाई होणारच. 
 

तोंि असलेला, दमदार आडण अनेक धा चा चक्करदार पाडहला म्हणजे झालें . तीन तालातंील चार 
धा चा एक साधा चक्करदार पहा. 
 

॥ डधट । धा । धा धा । डतरडकट)(डधट । धा । धा धा । कतना)(डकिनक । डतरडकट ॥ तकताऽ । 
डतरडकट )(डधट । धागे । नधा । डतरडकट ॥ धा । धा । धा । धा) 
हा मूळ बोल. एक आवतवन अडधक चार मात्रा. त्यापुढें — 
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“नधा डतरडकट धा धा धा धा” याची ४ वळेा ंआवृडि होऊन चौर्थया आवृडिपढुें तीन मात्रा दम घेतलेला आहे. 
तोंि ‘नधा, डतरडकट’ या दोन मात्राचंें आहे. त्याच्या आधीं १४ मात्रा होऊन गेलेल्या आहेत. 
 

पडहल्या आवतवनातं २ मात्राचंें तोंि, दुसरें आवतवन पूणव, व डतसऱ्या आवतवनातं ६ मात्रा बोल व ३ 
मात्रा दम अशा ९ मात्रा, डमळून एकूण २७ मात्राचंा हा तुकिा आहे व त्यातं ‘चार धा’ असलेला प्रकार ४ वळेा ं
आवृि आहे. एकूण सवव डमळून मात्रा २७ + १४ = ४१. 
 

 
 

आता ंया सवव ४१ मात्रा ४ वळेा ंआवृि करावयाच्या. ४१ × ४ = १६४ म्हणजे १० आवतवनें व ४ मात्रा 
असें हें प्रथमपासूनचें रूप होईल. शेंवटच्या ४ मात्रा । धा । – । – । – । अशा आहेत; म्हणजे धा हें अवसान 
१६१ व्या माते्रला म्हणजे १० आवतवनानंंतर ठीक ठीक येईल. (डतरडकट । धा । धा । ध ॥ ध । – । – । –) 

 

असें होईल. 
 

हें परण नाददृडष्टनें सुबक नव्हे. परंतु त्यातं एक मौज अशी कीं, त्यातं जे चार धा ते अनुक्रमें ओळीनें 
अवसानाच्या पडहल्या माते्रवर येतात; परंतु ज्यावर लक्ष आहे तो धा, शेंवटचा धा, हा १६१ व्याच माते्रवर 
येतो. म्हणून अशा प्रकारानंा ं‘फमाइ्’ म्हणतात. 
 

फमाइषीचा आणखी एक प्रकार आहे. वर जें ‘तक्िाऽंन् धाऽ’ चें परण साडंगतलें  त्यातं डदसेल कीं 
तक् ¼ मात्रा, क्िाऽंन् ½ मात्रा, धाऽऽ ¾ मात्रा हा अंगभाग त्यातं डहशबेी तंतोतंत असा रहात नाहीं. परंतु 
तसा तो डबनचूक राहील अशीं जीं परणें तींडह फमाइषचींच. कारण ‘तीं वाजवा’ असें 
म्हणण्याइतकी…म्हणजेच त्याचंा डहशबे व बाधंणीचें कौशल्य पारखण्याइतकी ज्याचंी तयारी, ते जाणकारच 
फमाइष करंू शकणार, व त्याचं्यासमोरच ती वाजवावयाचीं. 
 

चक्करदारचा आणखी एक प्रकार असा कीं त्यातं फक्त तुकड्याची डतहाई होते, तोंिाआधींच्या 
भागाची होत नाहीं. अशा प्रकारचें नाददृडष्टनें फमायषीचें परण पहा; हेंडह तीनतालाचेंच आहे. 
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नंतर तोंि –  
 

नंतर डत्रवार आवृि तुकिा–  
 
या तोंिासह ११ मात्रा डत्रवार आवृि होऊन एकूण ३३ मात्रा म्हणजे दोन पूणव आवतवनें होऊन अवसानावर 
धा येतो. सुरुवातीपासूनचीं आवतवनें तीन. 
 

एकाद्या तुकड्याच्या शेंवटीं धा ठेवनू त्याची डतहाई केली, आडण ही डतहाईच तीनवार आवृि करून 
शवेटचा धा अवसानावर येईल अशी मात्रासंख्याचंी मािंणी योडजली, तर जो चक्करदार होतो त्यामध्यें एकूण 
नऊवळेा ंधा येणार. म्हणून हा नऊहक्का. नऊ वळेा ंहक्क शाबीत केला. फमाइषपैकीं ‘कमाल केली!’ असें 
ज्यामुळें वाटेल तें अडतडबकट परण, ‘कमालपरण’ म्हटलें  जातें. वादनाच्या सुरुवातीस अथवा अखेरीस, जें 
परण तें ‘सलामी.’ त्यातं कधीं गुरु, ज्येष्ठ डमत्र, आश्रयदाता, वगैरेंचें नावंडह, जणू ं‘बोलच भासेल’ असें मध्यें 
गंुफलेलें  असतें; जसें ‘नाना सलाम’ ‘सखाराम सलाम’ वगैरे. कोणाच्या गौरवाथव रडचलेला तो ‘तोःफा;’ 
तोःफा याचा अथव भेटवस्तु. असे कैक प्रकार आहेत, परंतु त्यातं चचा करण्यासारखें काहंीं नाहीं. 
 

या सवांची एकूण मोिणी कशी तें कळलें  म्हणजे गडणत सोंपेंच आहे. कौशल्य आहे तें बोल 
डनविण्यामध्यें आडण ते तंतोतंत तसेच डहशबेानें व डशवाय आल्हाद होईल असे वाजडवण्यामध्यें. 
 

आल्हादकारक बोल डनविणें याकिे केवळ नाददृडष्टनें पहाणारे, आडण गडणतागत डबनचूकपणाकिे 
लक्ष देणारे, असे रचनाकाराचें व्यस्ट्क्तपरत्वें दोन मुख्य भेद होतील. हीं दोन्ही पर्थयें पाळणारे ते अथात् 
सवोिम. पखवाजाची आंस–गाज भरपूर असल्यामुळें  डवलंडबत लयडह त्यातं धु्रवमागानें, म्हणजे एका 
माते्रला केवळ एकच पाटाक्षर ठेवनू, रंजक असा सहज होतो; अथात् अगदीं छोटींछोटीं अंगेंकह 
पखवाजामध्यें साभंाडळता ंयेतात. उलट तबल्यामध्यें तेवढी संथलय करावयाची तर मूळचा मागवच बदलावा 
लागतो, म्हणजे एकेका मात्राकाळामध्यें दोन ककवा अडधक पाटाक्षरें भरावीं लागतात; नपेक्षा ंआंस तुटेल. 
म्हणून तबला हा मध्य व दु्रत लयातंच खुलतो. आडण दु्रतलयामध्यें कला – चतुभाग इत्याडद छोटीं अंगें 
अगदीं काटेंकोरपणें सतत साभंाळणें फार फार कडठण; म्हणून तबल्यामध्यें गडणती तंतोतंतपणापेक्षा ं
नादमधुरतेकिे अडधक लक्ष पुरडवलेलें  आढळतें. (अथातू श्रेष्ठाचंा यातं अपवाद केला पाडहजेच). त्यामुळें  
पखवाजाच्या व्यवहाराचा डहशबे तबल्याच्या डहशबेाहून अडधक सखोल, अडधक स्ट्क्लष्टडह म्हणा, भासतो. 
परंतु या फरकाला काहंीं शास्त्रीय कारण आहे असें नाहीं हें आता ंसमजेल; ‘पखवाज म्हणजे गडणत आडण 
तबला म्हणजे कला’ या प्रचडलत समजाचें कारण काहंीं डसद्धान्त दाखडवतें असें नाहीं; श्रेष्ठ डवद्विा नेहमीं 
अल्पसंख्यच असणार, आडण वाद्याच्या नादधमानुसार रचनेच्या मयादा पिणार, यामुळें  पखवाज – तबला 
याचं्या व्यवहारातं फरक भासतो. 
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या दोन व्यस्ट्क्तप्रवृिींना ं अनुसरून पडरभाषेंतडह काहंीं फरक झालेला आढळतो. गडणताकिे, 
काटेंकोरपणें लक्ष देणाऱ्याचं्या पडरभाषेंत परंपरागत, संस्कृतोद्भव शब्द अडधक आढळतात; आडण 
मधुरतेकिेच लक्ष देणारापकैीं जे लोक काहंीं ना काहंीं कारणानें संस्कृतोद्भव पडरभाषापरंपरेपासून 
कमीअडधक प्रमाणातं अलग झाले त्याचं्या पडरभाषेंत उदूव (फासी) शब्द, डक्रयेचें स्वरूप फक्त स्थूलतः 
व्यक्त होईल– अथवा डनदान भासेल – असे शब्द, अडधक आढळतात. (कारण मूळच्या संस्कृतोद्भव 
संस्कृडतमधील लयतालगडणत व त्याची पडरभाषा ही पूवींच बाधंलेली आहे). पडहला प्रकार पखवाडजयातं 
अडधक आढळतो तर दुसरा तबडलयातं हें खरें, परंतु उच्चकोटीमधील लोकामंध्यें हा फरक ‘लक्ष्मणरेषा’ 
असा नाहीं, सरडमसळ आढळते; आडण अनेक श्रेष्ठ तबडलयाचं्या तोंिीं संस्कृतोद्भव परंपरेचे शब्दडह 
आढळतात —डनदान त्यानंा ं ते पके्कपणें माहीत असतात. हा देशकालसमाजपडरस्ट्स्थडतनें झालेला फरक 
आहे. परंतु ‘तबल्याचें तालशास्त्र’ वगेळें  असा त्याचा अथव करणें चुकीचें होईल. 
 

डक्रयानुगामी डवचार आडण डवचाराधाडरत —डनदान डवचारान्तीं सुचलेली—डक्रया, अशा साखंळीमुळें  
पडरभाषा बनत जाते. डतचें वगीकरण असें होईल : एक, ‘शास्त्रीय’ म्हणजे डक्रयाक्षम तकाधाडरत पडरभाषा. 
डहच्या शब्दाचं्या कल्पना स्पष्ट असतात आडण त्याचं्या व्याख्याडह सागंता ं येतात. दुसरी, जेथें 
डक्रयाकल्पना– डवचारकल्पना स्पष्ट आहे परंतु व्याख्या अशी सागंता ं येत नाहीं ती पडरभाषा. तीमध्यें 
तकव डवचार फारसा होत नाहीं कारण डक्रयेचे घटक अनेक असतात व ते वगेवेगळ्या डक्रयासंदभांत 
कमीअडधक होतात. डहला आपण ‘अव्याख्यात’ पडरभाषा म्हणूं. डतसरी, डक्रयेची केवळ स्थूलकल्पना 
अंदाजानें होईल अशी, दृष्टान्त – उपमा वगैरेंवरून आलेली पडरभाषा. डतच्या कल्पना अंधुक असतात, 
डनदान त्या कल्पना अंधुकपणेंच व्यक्त कडरता ं येतात; आडण व्याख्या होत नाहीं, कारण डतच्यातंील शब्द 
केवळ इषारेवजा असतात. या डतसऱ्या प्रकाराला ‘संडदग्ध भाषा’ असें आपण नावं देऊं. 
 

उच्चकोटींतले तालज्ञ सोिले तर मागव, कला, डक्रया, यडत, प्रस्तार, खंि, अणुदु्रतापासून 
काकपदापयवतचीं अंगनामें, ग्रहाचंें वगीकरण, ही भाषा आता ं प्रचारातं नाहीं, व त्या कल्पनाच आज 
व्यवहारातूंन व शास्त्रातूंन गेल्या अशी चुकीची भावना प्रचडलत आहे; जेथें अशी कल्पना दृढ नाहीं तेथेंडह 
व्याख्या डवसरल्या गेल्या आहेत. परंतु काल, मात्रा, लय (हा शब्द कहदी, उदूव भाषातंील वाक्संप्रदायामुंळें  
स्त्रीकलगी वापरला जातो), ताल (म्हणजे केवळ उजवी टाळी–प्राचीन ‘शम्या’), ताल म्हणजे अमुक इतक्या 
मात्राचंें अंगखंिजाडतगडतयुक्त एकडजनसी रूप, आवतवन, आवृडि, आघात, जोर, भार, खुला–बंद वताव, 
हंुकार, मींि, गमक, थाप, इत्याडद शास्त्रीय पडरभाषा सववत्र प्रचडलत आहे आडण ती स्पष्टपणें जाणीवेंत आहे. 
परंतु मात्रा, लय, ताल, सम याबंद्दलच्या कल्पना कोठेंकोठें डवकृत झालेल्या आढळतात. जाडत हा शब्द 
डतस्र ककवा त्र्यस्र, चतस्र ककवा चतुरस्त्र (कोणी चतुस्र तर कोणी चतुश्री म्हणतात तें मात्र चूक), अशा 
नावंामुंळेंच स्मरणातं आहे, जाडतकल्पना स्पष्ट राडहली असें क्वडचत्च. हे शब्द बहुतेक सारे संस्कृतोद्भव 
आहेत, व तसेच राडहले आहेत. 
 

‘अव्याख्यात पडरभाषा’ म्हणनू जी म्हटली, डतची काहंीं व्याख्या उपलब्ध होते आडण काहंीं या 
पुस्तकातं करण्याचा यत्न केला आहे. बोल, तुकिा, मुखिा, मोहरा, डतहाई, चक्करदार, नऊहक्का, गत, 
परण, पलटा, साथ, दमदार, बेदम, इत्याडद शब्द स्पष्ट जाणीवेंत आहेत, त्याचं्या व्याख्या होतात व ते 
बहुतेक संस्कृतोद्भव आहेत. पखवाडजये व तबडलये या दोहोंच्या तोंिीं हे शब्द आहेत. तसेच जे लग्गी, 
लिी, उठान, वगैरे शब्द, त्याचं्या व्याख्या होतात परंतु त्या व्याख्या डनर्मववाद अशा म्हणता ं येत नाहींत. 
उदूव–फासीवरून आलेली पडरभाषा बहुताशंीं अशी अव्याख्यात आहे. कायदा, रेला, गतकायदा, पेष्कार, 
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जरब, िौल, वजन इत्याडद शब्द या प्रकारचे आहेत. उदाहरणाथव, कायदा म्हणजे डनयमबद्ध ठेका असेंडह 
काहंींजण मानतात, तर काहंींजण कायद्यामध्यें एकाहून अनेकपट आवतवनें मानून केवळ खालीभरीचा 
डहशबे साभंाडळतात. रेला हा फक्त चतस्रलयातं दु्रतगडतनें जातो एक मत आहे, तर दुसऱ्या मतानें चतस्राचे 
अंगभाग वगेळ्या जाडतनें केले जातात. या दुसऱ्या मतानुसार पडहला तो ‘रेलाकायदा’. जे लोक कायद्याचे 
डनयम ठेक्यानुसार डनष्ठेनें पाळतात ते त्या कायद्यामध्यें खालीभरा फेरफार झाल्यास ‘गतकायदा’ असें 
त्याला नावं देतात. कोणी भऱ्या बोलाला, कोणी भऱ्या ककवा खुल्या बोलाला, तर कोणी कोणत्याडह 
जोरदार बोलाला ‘जरब’ म्हणतात. िौल, वजन, पेष्कार वगैरे कल्पना जरी स्पष्ट असल्या तरी त्याचंी स्पष्ट 
डनर्मववाद व्याख्या करणें दुष्कर. मूळचे संस्कृतोद्भव शब्द कहदीउदूवमध्यें अपभ्रष्ट अथवा डवपरीत, डनदान 
संडदग्धडह झालेले आहेत. लय शब्दाचें कलग, यडतक्षण ककवा यडतस्थान याऐवजीं खाली, ही तर उदाहरणे 
आहेतच; परंतु मौज ‘रव’ या शब्दाची. रव हा संस्कृत शब्द; रव म्हणजे कोणताडह नादध्वडन, डवशषेेंकरून 
पुन्हापंुन्हा ंहोणारा नादध्वडन. परंतु कोणी असें मानतात कीं, मूळच्या बोलामध्यें (काहंीं कारणानें म्हणा) 
काहंीं फरक केला तर ती ‘रव’ झाली; जसें डकटडतट चें डतरडकट. (येथें रव शब्दाचें पुंकल्लगी स्वरूपडह 
बदलून स्त्रीकलग झालें  हें पहावें). ‘बल’ हा शब्द असाच आहे. येथें मुळातं बल म्हणजे नादबल; त्यातं जोर, 
भार, हंुकार, घोष, आघात या कल्पना येतात. जेथें हीं लक्षणें कमीअडधक होतात तेथें बलभेद होतो, 
नादबलातं फरक होतो. हें पलटे करतानंा ंसहज होतें व होणारच. तेव्हा ं पलट्यामंध्यें बल बदलतें या 
अनुभवाबरून पलट्यालाच कोणी ‘बल’ म्हणू ं लागले. परंतु असे अपभं्रश केवळ संस्कृताचा धागा 
सोडिलेल्याकंरवीं झाले असेंच केवळ नव्हे. फमाइष, सलाम, कमाल हे उदूवफासी शब्द; त्यानंा ंकाहंीं मोठा 
शास्त्रीय अथव आहे असें नव्हे; परंतु फमाइषी परण, सलामी परण, कमाली परण, इत्याडद शब्दानंा ंकाहंीं 
डवडशष्ट अथव मानून ते शब्द केवळ संस्कृतोद्भव भाषा वापरणाऱ्यानंींडह उचलले. ज्यानंा ंउदूवफासीचे संस्कारच 
नाहींत त्याचं्यामध्यें याहून मौज आढळते. उदाहरणाथव, उदूवफासीमध्यें ‘डकस्म्’ म्हणजे प्रकार, तऱ्हा. ‘इस 
कायदे की डकस्म अलग है’ म्हणजे हा कायदा वगेळ्या प्रकारचा आहे, त्याचे बोल–त्याची बाधंणी वगेळी 
आहे. परंतु डकत्येकजण, हें वाक्य ज्या संदभांत त्यानंीं ऐकलें  असेल त्या संदभाच्याच मोिणीला केवळ 
‘डकस्म’ मानतात —या शब्दाला पाडरभाडषक समजतात, आडण त्याची व्याख्याकल्पना तर होऊं शकत नाहीं 
या पेंचातं पितात. 
 

देशीभाषेंतील शब्द बदलत जातात. ज्या कल्पना, ज्या वस्तु आपणाकंिे नव्हत्या त्याचंीं नामें, 
डवशषेणें हीं परभाषेंतून जशींच्या तशींच घेण्यातं काहंीं दोष नव्हे, उलट त्यानंीं भाषा समृद्धच होते; असें 
प्रस्तुत लेखकाचें मत आहे. जोंपयंत डवभस्ट्क्तप्रत्यय, डक्रयाडवशषेणें, अव्ययें, सववनामें, मुख्य डक्रयापदें आडण 
वाक्यरचनेची ओळ (संगडत) बदलत नाहीं तोंपयंत अशा उसनवारीचा भाषेवर मूलभतू पडरणाम होत नाहीं 
असें अनेक भाषाशास्त्रज्ञाचंें मत आहे. (तें बॉड्मर्कृत द लूम् ऑ’ द लॅँस्ट्ग्वडजस् या पुस्तकातं अडतसुबोधपणें 
मािंलेलें  आढळेल). कधीं नवा परभाषेंतील शब्द जुन्या शब्दाला हाकंलून देतो; त्याला डवडशष्ट तात्कालीन 
कारणें असतात. रहाट, चाती हे जुने मराठी शब्द सुमारें १९३० मध्यें मागें पिले व चरखा, तकली, हे आले. 
त्या वस्तु आपल्याकिे पूवीपासून होत्या हा इडतहास पुसला नाहीं तर त्यातं डवशषे काहंींच डबघिलें  नाहीं. 
परंतु सुमारें १९३७–३८ मध्यें खेिुत शब्द आला आडण त्याला समानाथव परंतु दोन वगेळ्या छटा दाखवणारे 
गावंकरी व खेिवळ हे दोन शब्द गेले, यातं नाना अथवभेदाचंें भाषावैभव गेलें . घरेलंु शब्द तेव्हाचं आला व 
त्यानें भाषेच्या उच्चारससं्कारावंर आघात केला, मूळ ‘घरगुती’ हा शब्द गेला. गेल्या पाचंसहा वषांत काहंीं 
संदभांत ‘बंद’ शब्द वापरला गेला, तो नंतर इंग्रजींत ‘बंध’ असा छापला गेला आडण आता ं‘बंद’ बंद होऊन 
‘बंध’ च राडहलें , यातं अथवहाडन झाली. घेरा हा मूळ मराठी शब्द घेरा–घेराओ–घेराव असा त्याच मागांनीं 
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अपभ्रष्ट झाला यातं अथवहाडन व भाषा–संप्रदायहाडनडह झाली; घेरा हें नाम आहे परंतु घेराओ – घेराव ही 
आज्ञा आहे. 
 

(हें डवषयातंर येथें गैरलागू ंआडण गैरवाजवी वाटेल, परंतु यापुढील तालडववके आडण उपसंहार या 
भागामंध्यें त्याचा धागा यावयाचा आहे). 
 

संगीतातंडह हें आढळतें. लयशब्दाचें मूळचें कलग बदललें , त्याचे पडरणाम यापूवीं थोिे दाखडवले 
आडण ‘उपसंहारा’ं नंतर त्याचंी गंभीरताडह दाखडवली जाईल. पण येथें उल्लखे करावयाचा तो ‘अवसान’ या 
शब्दाचा. या संस्कृत शब्दाचे मुख्य अथव थाबंणें, शेंवट होणें, मरणें –आडण त्यावंरून गौणाथव मयादा, सीमा, 
शब्दाचा ककवा वाक्यखंिाचा शेंवटचा भाग, डवरामकाळ, डवरामस्थळ, असे आहेत. तसेच मराठींतडह आले. 
आडण डशवाय, उत्पडि–स्ट्स्थडत–लय, उत्पडि–स्ट्स्थडत–लय या चक्रक्रमकल्पनेमुळें  कीं काय, ‘बळ, धैयव 
उठावणी’ हेडह अथव आले. (या संदभांत लयव्याख्या व डतचें व्याख्यान हा अनुबंध पहावा). तात्पयव जी 
लयडचडकत्सा तीच अवसानडचडकत्सा; आडण म्हणूनच सुमारें ५०–६० वषांपूवीं अवसान हा शब्द डकत्येक 
वृद्धाचं्या तोंिी ‘सम’ या अथानेंच असे. व डशवाय बळ, उठावणी हाडह अथव त्याचंा असे. पूवीं वारंवार दाखवनू 
डदलेंच आहे कीं समेचा कालक्षण हा हल्लीं ओळखींत राडहलाच नाहीं, आडण पुढच्या आवतवनाच्या 
सुरुवातीच्या–माते्रलाडह नव्हे तर–माते्रच्या आवाजालाच सम मानलें  जाऊं लागलें  आहे, व ही फार मोठी 
डवकृडत होय. डतच्यातूंन डनभावण्यासाठीं म्हणून प्रस्तुत लेखकानें सम व अवसान हे मुळातं एकाच अथाचे 
शब्द, वगेवगेळ्या अथांनीं योडजले. आवतवनाच्या शेंवटचा (म्हणजेच सुरुवातीचाडह) क्षण तो कालकबदु ‘सम’ 
या शब्दानें दाखडवला. आडण ज्या आवाजानें आवतवनाला उठावण येते, जेथें आवतवनाचा नाद म्हणजे ठेका 
‘उठतो’ त्या पडहल्या माते्रच्या आवाजाला ‘अवसान’ म्हटलें . पडरभाषेच्या संगडतकिे ककडचत् लक्ष डदल्यामुळें 
हा उपयुक्त भेद शब्दानंीं दाखवता ंआला. ‘अव्याख्यात’ पडरभाषेच्या परीक्षणातूंन ‘शास्त्रीय’ पाडरभाडषक शब्द 
डनमाण केला. 
 

उल्लोपणी, बोल्लावणी, उधार, वगैरे मराठी शब्द सातशें वषांपूवीं झालेल्या संगीतरत्नाकरातं आहेत. 
ते डनदान आजतरी अव्याख्यात याच सदरातं पितील. 
 

पडरभाषेचा डतसरा प्रकार जो ‘संडदग्ध भाषा,’ डतचीं अनेक उदाहरणें प्रचडलत तालव्यवहारातं 
आढळतात. डतच्यातंील शब्द त्या त्या संदभांत काहंीं मतलब देतात, पण शास्त्रदृष्ट्या ंत्याचंें डवश्लेषण करणें 
दुघवटच; करंू गेलें  तर इतर पाडरभाडषक शब्दामंध्यें त्याचंें डवघटन होतें. या भाषेनें केवळ काहंीं दृष्टातंबोध 
होतो एवढेंच; ती अवश्य नव्हे पण उपयुक्त असूं शकते. डस्त्रयाचं्या तोंिीं ‘कलब ूकलर’, ‘चटणी कलर’ असे 
शब्द असतात ते या ‘प्रकाराचे : कलबें जवळजवळ नाकरगी भासतील इतकी गिद डपवळींडह असतात व गिद 
डहरवींडह; चटण्या अनेक रंगाच्या असतात. तसेंच हें आहे. पूवीं तानाचंीं नावंें डदलीं तो प्रकार याच तऱ्हेचा. 
 

‘क्रधान’ ऐवजीं डकटधान, कतकत ऐवजीं तकतक, ताडकट ऐवजीं कडतट, डतटडकट ऐवजीं 
डतरडकट, असे बदल होतात ते बहुधा वादनाच्या सोईसाठीं असतात; अमुक बोल काढणें अवघि म्हणून 
त्याच्याशीं जुळता असा दुसरा काढतात. हें बोल कसा–कोणता काढावा याचें तंत्र; ‘बोल डनकालना’. 
म्हणून हे ‘डनकाल’. परंतु ‘डधनाडगना हा डनकाल’ ही भाषा संडदग्ध झाली, फुलझिी, िावपेंच, लालडकला, 
तोपका गोला, वगैरे परणाचंीं नावंें उपमावंरून आलेलीं आहेत. दीघव रेला, लिी अथवा लग्गी ‘पढली जाते’ 
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म्हणून ती पढाई ककवा ‘पढार’. दो मूंहका परन, मंझधार परन, उलटपलट परन, फदव परन वगैरे शब्द 
वणवनात्मक आहेत. 
 

पण याचा अथव असा नव्हे कीं उदूवफासी संस्कृडतच्या प्रभावामुळें  ‘शास्त्र’ भ्रष्ट झालें . शास्त्र अबाडधतच 
होतें व आहे. आडण अथव असाडह नव्हे कीं संडदग्ध पडरभाषा पखवाडजयामंध्यें नाहीं. दुपल्ली–डतपल्ली–चौपल्ली 
हें संडदग्धच आहे. (पल्ली←पल्लवी). तारपरनातं बोल बीनाचा आभास उत्पन्न कराव े असे असतात. 
शकंरपरन, गणेशपरन इत्याडद शब्द काहंीं ‘स्तुतीं’ वरून आलेले, मेघिंबर, घटाटोप, इंद्रधन, बूंदपरन 
इत्याडद परणाचंीं नावंें केवळ सूचकच होत. 
 

यातं एक मात्र डदसतें : पखवाडजयातंडह आल्हाददायक रंजकतेची दृडष्ट आहे, आडण तबडलयातंडह 
चोख गडणतशास्त्र आहे. याबाबत डवपरीत कल्पनानंा ं आधार नाहीं. आडण या येथील चचेंतडह गडणत, 
गडणतदृडष्ट याचा अथव एवढाच कीं जें सुबक, रंजक, वाटलें  म्हणून रडचलें , त्या रचनेंत व डतच्या प्रत्यक्ष 
वतावातं लयप्रमाणबद्धता, तालाच्या दहा प्राणाचंें सतत अवधान, या अनुसधंानातं येणारा कालखंिाचंा 
काटेंकोरपणा आडण तो काटेंकोरपणा साभंाळावा–कारण त्यामागें काहंीं डनडित परंपरा व पद्धडत आहे–ही 
मनःप्रवृडि. (या ‘तालव्यवहार’ भागातं फक्त तो व्यवहार योडजणाऱ्याचंा वतवडवणाऱ्याचंा डवचार आहे. 
श्रोत्याबंद्दल असे डवचार मनातं येतीलच आडण त्यापंैकीं मागें येऊन गेले–काहंीं पुढें येणार आहेत.) 
 

अशा मनःप्रवृडिमुळें, स्वतःच्या शरीराच्या काहंीं सामर्थयव–दुबवलतेमुळें, हातीं असलेलें  साधन, 
डमळालेलें  डशक्षण व त्यावर केलेला डवचाराभ्यास यामुळें, काहंीं संस्कारामुंळें–अनुभवामुंळें, वगेवगेळे वताव 
होतात, वगेवगेळी रचनाडह होते. जेव्हा ंहे फरक लक्षातं येईइतके मोठे व स्पष्ट डदसतात तेव्हा ं‘बाज’ वगेळा 
झाला असें म्हणतात. बाज हा शब्द ‘वाद्य’ यापासून डनघालेला आहे. जें वाजतें तें बाज. पण येवढ्यानें अथं 
पूणव होत नाहीं; बाज शब्द उगाच ठोकळेबाज अंदाजाचा नाहीं, त्याला परंपरेनें एक डनडित अथव आलेला 
आहे. तो संडदग्ध नाहीं; अव्याख्यात असला तरी त्याच्या व्याख्येची कल्पना स्पष्ट आहे. बाजामागें वर 
उल्लेडखलेल्या घटकाचंें कायव असतें; त्यामागें काहंीं भडूमका असते, मग ती जाणीवेंत असो वा नसो. ज्याच्या 
जाणीवेंत ती असेल तो नायक, बनायक (म्हणजे बनवणारा म्हणजे रचनाकार), पंडित इत्याडद. ज्याच्या ती 
जाणीवेंत स्पष्टपणें नसेल, पण तरीडह योग्य डशक्षणानें जो त्या जाणीवपे्रत केव्हाडंह आणता ंयेईल तो गुणी, 
गंधवव, इत्याडद. ज्याची ती डवद्या–पात्रता फक्त नव्हे, पण इतर सवव वैडशष्ट्यें ज्यामध्यें आहेत तो अतायी, 
आडण ज्याचं्यातं तीं वैडशष्ट्येंडह नाहींत आडण जो उगाच काहंींडह करीत असतो तो आततायी. (सवव 
आततायाचंा बाज एकचः आततायी बाज. ज्याला कालान्तरानें दृढ, डनडित स्वरूप येऊं शकत नाहीं आडण 
जो कालप्रवाहातं नामशषेच होतो तो). वगेळा बाज असा तेव्हाचं होतो कीं जेव्हा ंस्वरागं–तालागं याचं्या 
मािंणीमध्यें, इतर लयलक्षणाचं्या जागजागच्या योजनामंध्यें, डनडित नेमका डदसेल असा फरक सापंितो. 
जेथें असा फरक स्पष्ट नसेल तेथें एकडजनसीपणा, भडूमकाडनडिडत हें सापंित नाहीं, आडण अमुक एका 
अथवा अनेक बाजाशंीं जुळतीं अशीं बाह्तः भासणारीं रूपें मात्र आढळतात. या बाह्रूपानंा ं‘ढंग’ म्हणतात, 
जसा मनुष्याचा पोषाख. ढंगाचें अनुकरण सहज होतें; बाजाचें अनुकरण करावें तर लयागंें, लयागंलंक्षणें व 
त्याचंी तीती मािंणी–बाधंणी याचंा अभ्यासडवचार करावा लागतो. म्हणून आततायी अगडणत, अतायी 
भरपूर, गुणीगधंवव थोिे, आडण नायक–बनायक–पंडित हे तर फारच थोिे. केवळ गीतगानरचना करणारा 
बनायक तो ‘वाग्गेयकार’ म्हणजे गेय वाणी बनवणारा. त्याहूंन थोिे ते पूवींचे ‘उभयकार’ (द्राडवि अपभं्रश 
‘बैकार’). उभयकार म्हणजे रचनाकार नायक अडधक बनायक. आचायव हा सवांपलीकिचा. अमुक वाद्याचा 
आचायव म्हणजे ज्याच्या अंगीं पंडित–नायक–बनायक याचंीं सवव गुणलक्षणें आहेत आडण डशवाय ज्यानें 
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इतर संबद्ध डवषयाचंाडह अभ्यास केलेला आहे, व जो इतरानंा ं डवद्या देऊं शकतो तो. [पंडित म्हणजे 
शास्त्रपारंगत; तो वताव करंू शकेलच असें नाहीं, रचनाडह करू शकेलच असेंडह नाहीं]. संगीताचायव हा 
गायनवादननृत्य या डतहींचा आचायव! 
 

एका मृदंगाचायांच्या बाजामध्यें पुढील काहंीं लक्षणें आढळतात. त्याचं्या संग्रहीं परंपरागत व स्वतः 
रचलेलीं अशीं हजारों परणें होतीं व ती मोठी डबकट (पेंचयुक्त) होतीं. त्यापंकैीं काहंींतर ४०, ७५, १२५, 
१५०, इतक्या आवतवनाचंीं आहेत. धिन्न, तिन्न, धेत्धेत्, डधत्लारं्ग, क्रत्धेत्, धुमडकट, डधटडधट, 
गडद्दगडदगन, डधटतक, डकिनक, नगधेि,् डकिन्नकधता, क्रस्ट्त्धंिा, धेिा, तक्ड्धानं, तड्धा, थंुगातक्का, अशा 
किक बोलाचंें प्राचुयव आहे. उखािपछाि, मेघिंबर, घटाटोप इंद्रघन, बूंदपरन, तडित्परन, तािंवपरन 
अशा नावंाचंीं म्हणजे त्या नावंानंीं वडणंता ंयेतील अशीं तीं परणें आहेत. 
 

दुसऱ्या एका मृदंगचायांच्या बाजाचीं काहंीं लक्षणें पुढीलप्रमाणें : याचंाडह संग्रह अफाट व पेंचयुक्त 
होता, आडण मात्रामंात्रामंधील लयागंाचें भाग चोख वतवडवले गेले पाडहजेत असा त्याचंा डवशषे कटाक्ष असे; 
डवद्विाप्रदशवन त्या मागानें करणें ते अडधक उडचत मानीत. दहाबारा आवृत्त्यामंध्यें त्याचंीं परणें आटोपत. 
काहंीं फार थोिीं परणें २०, ४० आवृत्त्याचंीं आहेत, कोणत्याडह लयातं बोल घुमारेदार, स्पष्ट आडण तंतोतंत 
डनघालाच पाडहजे यावर त्याचंें लक्ष असे, व म्हणून कीं काय, परणामंध्यें डकटतक, डतरडकटतक, 
ताडधिनग, नाडकटतगन, धाडतकृधान, डकटथंु, नगडतरडकटतक अशा प्रकारच्या बोलाचें आडधक्य आहे. 
 

डवद्यापारंगततेमध्यें दोघे आचायव फारसे न्यनूाडधक नसावते. वरीलपकैीं पडहला बाज अडतदु्रत 
लयातंडह फार खुलेल पण ठायलयातं आकषवक होणार नाहीं हें उघि आहे, कारण १५० पयंत आवतवनें 
लयभागासंह दाखवावयाचीं तर एकूण वळे फारफार दीघव करून चालणार नाहीं. त्याचप्रमाणें दुसरा बाज 
ठायपासून साधारण दु्रतलयापयवत खुलेल हेंडह स्पष्ट आहे. 
 

पडहला बाज कुदौकसगाचंा व दुसरा नाना पानशाचंा, असा वाक्प्रचार आहे. 
 

महाराष्रातं ‘नानाचंा बाज’च प्रचडलत आहे. परंतु त्याडशवाय अज्ञात म्हणता ं येईल इतक्या जुन्या 
परंपरेचा बाज गावंगन्ना आहे, त्याला ‘भजनी’ बाज म्हणता ं येईल; आडण त्याची अडभवृडद्ध यात्रास्थळीं, 
डवशषेतः पंढरपुरकिे, अडधक झालेली आहे. कमी मात्राचंीं–धुमाळी झपताल, येथपयंतचीं–आवतवनें, 
घुमारेदार ठेका, आडण अडतशय सखोल आिलय–परंतु तो बहुताशंीं चतस्र अंगानेंच केलेला, डवषममाडत्रक 
(७, ११, १३, १५) ठेक्याचंा अभाव, हीं त्या बाजाचीं मुख्य लक्षणें सागंता ंयेतील. भजनी मंिळींत गुणीगधंवव 
असंख्य झाले व आहेत, नायक फारच थोिे; कारण हा खराखुरा ‘लोकरडचत’ बाज आहे. 
 

हे डतन्ही बाज डनःसंशय वगेवगेळे आहेत. परंतु या व अशा वणवनावरून स्फूर्मत घेऊन कोणी वाजवू ं
म्हणेल तर तो केवळ ‘ढंग’ होईल. तो ‘बाज’ असा तेव्हाचं नकलता ंयेईल कीं अशा वणवनातूंन जो इषारा 
होतो तो, लयागंाचंें ज्ञान, हाताचंें वळण, श्रवणानुभव–डवचार यातं संपन्न असलेल्यानें बरोबर हेरला व त्या 
इषाऱ्यानुसार डवचारानें तसा व्यवहार केला तरच. 
 

असें जो करंू शकेल त्याच्या हातून जाणताअंजाणता ं डवडवध बाजामंधील एकमेकाशंीं जुळणारे जे 
प्रकार सापंितील त्यानंा ंकाहंीं िूब डदली जाऊन काहंीं नवी भर पिून, त्याचंा एकजीव होऊन, काहंीं 
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नवाच बाज तयार होऊं शकेल. अथवा जुन्याच बाजाला केवळ वगेळ्या ढंगानें तो नटवू ंशकेल–नव्या 
बाजाचा फक्त आभास उत्पन्न करंू शकेल. या रीडतनें वैडवध्यप्रकार वाढीस लागत असाव.े आडण याच 
रीडतनें अिाण्याचं्या हातून बाजाचंी डवकृडत होऊन डतच्या परंपरेमध्यें मूळचे बाज भ्रष्ट, कधीं नामशषेडह होत 
असतील. हा एक तकव  आहे. 
 

या तकाच्या अनुषंगानें, व कदाडचत् पुडष्टदायक असा, मुद्दा हा कीं वर जो ‘भजनी बाज’ म्हणून 
उल्लेडखला त्याच्याशीं डमळतेजुळते बाज सवव भारतातं पूवींपासून आहेत. पंजाब, संयुक्तप्रातं, गुजरात-
काडठयावाि, राजस्थान, बंगाल-डबहार यामंधील भजनाडदकाचें, ‘नवटंकी’ सारख्या हलक्याफुलक्या 
प्रकाराचें, लग्नकायांत वगैरे होणारें, वगैरे गायनवादन ज्यानंीं भरपेट ऐकलें  असेल त्यानंा ंहा मुद्दा पटेल. 
त्यातंील साथ ढोलक वगैरे वाद्याचंी जरी असली तरी त्या वाद्यामुंळें  फक्त ढंग वगेळा होतो. बाज असा 
समानच रहातो. आडण त्या बाजातं या पुस्तकातं डदलेलीं लयताललक्षणें संपूणव डदसतात; कोणाकरवीं काहंीं 
कमीअडधक एवढाच फरक. 
 

कारण सारें संगीत हें मुळातं ‘लौडकक’ लोकसंगीत, असेंच असणार. त्यातं तऱ्हातऱ्हा होऊन 
डवकास झाला कीं आपोआप एक परंपरा, एक सुसूत्र धाटणी बनणार; आडण त्या परंपरेचाच तकव शुद्ध 
डक्रयाक्षम डवचार करताकंरता ं‘शास्त्र’ असें बनणार. हें शास्त्र ज्यानंा ंमाहीत झालें  ते त्याला आदरून आपल्या 
पुढील डवकासाला धोरणदृडष्ट देणार, आडण त्याचं्या त्या मागानें होणाऱ्या वतावाच्या अनुकरणाच्या प्रवृडिनें 
‘लोकसंगीता’ंतडह पुन्हा ंभर पिणार. असा हा वाढता चक्रक्रम सागंता ंयेईल. 
 

आपल्याकिे हा चक्रक्रम अडतप्राचीन आहे आडण म्हणून पायाभतू शास्त्र तें चौबाजंूनीं पक्कें  झालेलें  
आहे. त्यातं कालपरत्वें आता ंजे फरक होतील ते मूलभतू स्वरूपाचे असे होण्याला डवशषे जागा नाहीं. 
 

परंतु या शास्त्राची जाणीव गेली तर तेंच तेंच पुन्हा ं ‘नवें’ समजून उत्पन्न केलें  जाईल, आडण 
प्राचीनाचं्या ‘चुका’ म्हणजे कालान्तरानें त्याज्य ठरलेले अथव पुनरावृि होतील. म्हणून शास्त्र हें सागंत 
राडहलें  पाडहजे, परंपरा दाखवीत राडहलें  पाडहजे. 
 

तशी परंपरा पखवाजासबंंधींची दाखडवली. परंतु त्यातं व्यस्ट्क्तमाहात्म्य ठेडवलें  नाहीं हें ध्यानातं 
घ्यावें. 
 

तबल्याची परंपरा, तबल्याचे वगेवगेळे प्रचडलत बाज, याचें तपशीलवार वणवन कोणत्याडह चागंल्या 
नोटेशन् पुस्तकातं उिम तऱ्हेनें सापंिेल. गेल्या पाचंसात वषांमध्यें झालेलीं पुस्तकें  या बाबतींत दक्ष आहेत. 
तेव्हा ंतो भाग डद्वरुक्त करण्यामध्यें स्वारस्य नाहीं. त्याचा काहंीं परामशव पुढें घ्यावयाचा आहे. तूतव एवढेंच 
लक्षातं घ्यावें कीं हे तबल्याचे बाज, ‘घराणीं’ या नावंानें ओळखले जातात, आडण या वगेवगेळ्या घराण्याचंीं 
जीं नावंें आहेत तीं व्यक्तींचीं नव्हेत तर गावंाचंीं आहेत. ही एक डवडचत्र, तकव हीन भाषा आहे; ती तशी का ंव 
कशामुळें याचें डववचेन पुढील भागातं करंू. 
 

हे तबल्याचे बाज वगेवगेळे कसे व एकमेकापंासून डकती डकती प्रमाणातं वगेळे, याचा डववके, वाचक 
आता ंकरंू शकतीलच. त्याकामीं लागणारा मालमसाला नोटेशन् पुस्तकातं असतोच आडण येथेंडह काहंीं 
प्रमाणातं आलेला आहे. 
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येवढें मान्य केलेंच पाडहजे कीं संगीताच्या इतर अंगापेंक्षा ंतबल्याचें डशक्षण आजतागायत जें डदलें  
घेतलें  जात आहे तें बहुताशंीं डनष्ठनेें, परंपरेची जाणीव इमानानें राखून, मेहनत करून, असेंच आहे. याला 
अपवाद आहेत व असणारच, परंतु मुख्य तो प्रकार समाधानकारक आहे. 
 

तरीडह, तालशास्त्र हें टाळीवर म्हणजे तुटक नादावंर आधाडरत आहे ही कल्पना घर करून राडहली 
आहे आडण त्यामुळें  डक्रयेंत नव्हे तर डतच्या मागच्या डवचारातं आजकाल डवकृडत झालेली आहे. हें हल्लींच्या 
डपढींतील केवळ श्रोत्यामंध्येंच नव्हे तर तालवादकामंध्येंडह डदसतें. या पुस्तकातं ही तक्रार वारंवार मािंलीच 
आहे. 
 

त्याचं्या तालवादनातं असेंडह आढळतें कीं चतस्र लयागंावंरच भरपूर मेहनत केलेली आहे; इतकी 
कीं डतस्र–खंि–डमश्र–संकीणव ठेके वतवडवतानंाडंह अंगभाग चतस्रच केले जातात. 
 

‘नवी रचना’ करणाऱ्यामंध्यें अपूणांक मात्रासंख्याचें ठेके–जसे ७॥, १०। वगैरे मात्राचें ठेके–
बाधंणाऱ्याचंी संख्या वाढत आहे. अशा ठेक्यानंा ंअशास्त्रीय मानणाराचंा वगवडह फार मोठा आहे. त्याबाबत 
ऊहापोह ‘तालडववकेातं’ करंू. 
 

त्याच भागातं, स्वतंत्र वाद्यवादन आडण साथसंगत यामंधील भेदाचा डवचार करावा लागेल. 
 

तालवाद्यें, ठेके आडण तालव्यवहार अशा येथपयंतच्या भागातं, ‘आज आपण कोठें आहों?’ तें 
दाखडवण्याचा प्रयत्न केला. कोठून आलों, म्हणजे परंपरा काय, याचा डवचार आता ंकरंू. त्या डवचारातं 
ज्याला दाडक्षणात्य ककवा कनाटकी पद्धडत म्हणतात डतचा काहंीं परामशव घ्यावाच लागेल. 
 

या सवव डक्रयात्मक, ‘करण’ भागातं काहंीं कूटप्रश्न उद्भवतात. जर डवस्तारातं, पलट्यातं, 
खालीभरीचा फरक होतो, खालीच्या जागीं ‘धा’ डह वाजंू शकतो, तर तालजाडत ती काय राडहली? जर 
एकेका आवतवनाच्या अनेकपट आवृिींनंतरच अवसान येतें, तर ठेका या कल्पनेचा अथव काय राडहला? अशा 
प्रकाराचें ते प्रश्न आहेत. त्याचंा ऊहापोह ‘तालडववकेा’ंत करंू. पण आधीं परंपरेचा मागोवा घेतला पाडहजे. 
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१६.परंपराआणिराणिडतालपद्धणत. 
 

‘परंपरा’ हा एक डवस्तृत डवषय आहे आडण त्याच्यातं अनेक भाग आहेत, प्रत्येक भाग मोठा आहे व 
डनडित पुरावा फारसा उपलब्ध नाहीं. आपण फक्त तालपद्धडतची परंपरा पाहणार आहोंत आडण 
जेवढ्यापुरतीं स्पष्ट डवधानें आडण नेमका तकव  कडरता ं येतो तेवढाच आधारयुक्त असलेला भाग उचलणार 
आहोंत. 
 

‘द्राडवि’ हा शब्द डनविण्याला कारणें आहेत. ‘दाडक्षणात्य’ म्हणावें तर कवध्य पववताच्या 
दडक्षणेकिचा सववच भरतखंिभाग दाडक्षणात्य आहे, त्यातं महाराष्रडह येतो. ‘कनाटक’ म्हणावें तर 
इडतहासानुसार पूवींच्या कनाटकाच्या सीमा फार डवस्तृत होत्या आडण त्या आज डनडित ठरत नाहींत. 
तंजाऊर हें कहदुस्तानाच्या दडक्षण टोंकाला पूवेकिे जें एक ‘अधोमुख कशग’ डदसतें त्या बाजूला आहे, तें 
कनाटकच; आडण कृष्णातंुगभद्रा दोआब हाडह कनाटकच; आजच्या महाराष्राचा काहंीं भाग कनाटकातंच 
पूवीं असे; १७६१ च्या सुमारास मुघल साम्राज्याचे जे सुभे त्यातंील डवजापुर सुभ्यातं पुणें डजल्हा होता. 
आंध्र–महाराष्र–कोंकण–डवदभव–कनाटक याचंी राजकीय व सासं्कृडतक सरडमसळ दोन हजार वषांची 
तरी कमीतकमी आहे. डशवाय, ‘कनाटकसंगीत’ हा शब्द प्रथम आढळतो तो भलूोकमल्ल सोमेश्वर चालुक्य 
(१११६–११२७) याच्या अडभलडषताथवकचतामडण उफव  मानसोल्लास या गं्रथातं, आडण हा राजा महाराष्रीय–
कनाटकी माडनतात. महाराष्रातंील आजची तालपद्धडत त्या ‘द्रडवि’ भागातंील तालपद्धडतहून वगेळी व 
इतर कहदुस्तानातंील तालपद्धडतप्रमाणेंच आहे असें म्हणतात. म्हणून दाडक्षणात्य ककवा कनाटक यापेंक्षा ं
द्राडवि शब्द अडधक युक्त वाटतो. ही द्राडवितालपद्धडत वगेळी आहे इतकें च नव्हे तर डतचें शास्त्रडह वगेळें  
आहे असें माडनतात. म्हणून डतच्याकिे नजर टाकणें भाग आहे. 
 

अनेक डवचारभाग येथें एकत्र गंुफावयाचे आहेत. म्हणून द्राडवि तालपद्धडतकिे नजर टाकंू, डतची 
परंपरा काय साडंगतली जाते ती पाहंू. नंतर ऊववडरत कहदुस्तानातंील तालपरंपरा काय व कशी तें पाहंू. आडण 
साम्यभेद कोणते ते तपासू.ं 
 

आजचीं प्रमुख प्रगत द्राडवि तालवाद्यें डनदान सुमारें ८००–१००० वषांपासून आहेत. ती म्हणजे 
मृदंगम्, घटम्, कंजीरा (खंडजरी), तडवल (ढोलकी), आडण करताल. करतालाच्या नादाला अनुरणन 
नाहीं, घटम्च्या नादाला अडतशय कमी, आडण द्राडवि कंजीरा व मृदंगम् याचं्या नादाला घुमारा फारच 
थोिा व आंसडह कमी. म्हणनू दीघव अखंि नादाचीं स्वरागंें त्यातं डवशषे नाहींत. द्राडवि भाषा व्यंजनप्रचुर 
आहेत, त्यामंध्यें दीघव अकाराडद स्वराक्षरें कमी वापडरलीं जातात, हें बंगाली, डबहारी, व्रज–अवधी–
भोजपुरी–मडैथली वगैरेंच्या तुलनेनें जाणवतें. पडरणामीं, द्राडविाचंा जो डवलंडबत लय तो एकतर ‘आपल्या’ 
डवलंडबताहून शीघ्र भासतो अथवा त्यातंील मात्रा नामक मूलप्रमाणाचे अंगभाग अक्षराचं्या उच्चारानंीं स्पष्ट 
व्यक्त होतात. परंतु द्राडवि लयतालपडरभाषा मात्र आपल्या आजच्या प्रघाताप्रमाणें भोंगळ झालेली नाहीं, 
डतच्यातं स्पष्टपणा बराच डटकून राडहलेला आहे. म्हणून द्रडविाचंी दु्रतलघंूबद्दलची दृडष्ट वगेळी भासते. 
(तत्त्वतः ती तशी नाहीं हें पुढें दाखवू)ं. ऱ्हस्वत्वामुळें  उच्चार तुटकसे भासतात आडण म्हणून हस्तडक्रया आडण 
उच्चार याचंा मेळ स्पष्ट डदसून येतो. 
 

ऱ्हस्व उच्चार अथवा आघात अणुदु्रत मोजतो. दोन अणुदु्रताचंा एक दु्रत, तो दशवडवण्यासाठीं 
दीघोच्चार जरी केला तरी माप ‘ऱ्हस्वोच्चार आडण तेवढाच पुढें डवराम,’ अथवा ‘हस्ताघात व सशब्द–डनशब्द 
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डक्रया,’ असें कडरतात. लघु म्हणजे दोन दु्रत हें प्रमाण मात्र कायम नाहीं! लघुची हस्तडक्रया म्हणजे ‘ऱ्हस्व 
हस्ताघात आडण त्यापुढें एकाहून अनेक डनःशब्द डक्रया.’ लघुचें उच्चारणडह त्यानुसारच करावयाचें. 
(पडरणामीं, द्राडवि संगीतातं दीघव मींि, संथ आकार वगैरे फारसे डदसत नाहींत). अशा प्रकारें लघुचे 
वगेवगेळे प्रकार होतात. ते डतस्र, चतस्र, खंि, डमश्र व संकीणव लघु. 
 

डतस्रलघु = ऱ्हस्व हस्ताघात + दोन डवराम = तीन अंगें 

चतस्रलघु = ऱ्हस्व हस्ताघात + तीन डवराम = चार अंगें 
खंिलघु = ऱ्हस्व हस्ताघात + चार डवराम = पाचं अंगें 

डमश्रलघु = ऱ्हस्व हस्ताघात + सहा डवराम = सात अंगें 

संकीणवलघु = ऱ्हस्व हस्ताघात + आठ डवराम = नऊ अंगें 
 
चार ऱ्हस्वाक्षरें उच्चारण्यास लागणारा एकूण काळ ती एक मात्रा, व तेंच कालमान चार डनमेष. लघुची मात्रा 
एक असें साधारण प्रमाण. अथात् साधारणतः डतस्रलघु ¾ (पाऊण) माते्रचा, चतस्रलघु एकमाते्रचा, 
खंिलघु ५/४ (सवा) माते्रचा, डमश्रलघु ७/४ (पावणेदोन) मात्राचंा आडण संकीणवलघु ९/४ (सवादोन) 
मात्राचंा. अथात्  लघुप्रमाण हें चतस्र असलें  तर दु्रत हा २ अक्षराचंा होतो आडण अणुदु्रत एक अक्षराचा. त्याच 
अंगप्रमाणकोष्टकानुसार गुरु = दोन चतस्र लघु = ८ अक्षरें, प्लृत = तीन चतस्रलघु = १२ अक्षरें आडण 
काकपद = चार चतस्रलघु = १६ अक्षरें होतात, आडण जेवढ्या मात्रा तेवढींच ऱ्हस्वाक्षरेंडह, असें छंदानुसार 
स्वरागं हें व्यवहारातं उच्चारानें पाळावयाचेंच, म्हणून द्राडवि पद्धडतच्या तालातं अक्षर–मात्रासंख्या भरपूर 
भासते आडण जलद उच्चाराचंी माडलका असें स्वरूप कानानंा ंवाटतें; स्वरागंामंध्यें अक्षरोच्चार, मुरक्या, कंप, 
डगटकिी हीं गमकें  अडधकतर येतात. 
 

लघु = १ मात्रा = ४ ऱ्हस्वाक्षरें, आडण १ अक्षर = १ मात्रा = ¼ लघु म्हणजेच लघु = ४ मात्रा, हीं 
दोन वगेळीं प्रमाणें अनुक्रमें तालागं व स्वरागं–दृडष्टनें केलेलीं आहेत. हें या पुस्तकातं पूवीं आलेंच आहे. 
 

तालवणवन लघुगुरुदु्रताचं्याच भाषेंत, आडण लघुचे पाचं प्रकार. म्हणून प्रत्येक ताल हाडह पाचं 
प्रकाराचंा होतो. त्या तालजाती. लघु जसा डतस्र–चतस्र–खंि–डमश्र–संकीणव धरला जाईल तसा एकच 
नावं असलेला ताल हाडह डतस्र–चतस्र–खंि–डमश्र–संकीणव अशा जाडतचा होईल. 
 

मुख्य ताल सात माडनतात. त्यानंा ंसप्तसूिताल असें जुनें नावं आहे. ते ताल एकताल, रूपकताल, 
डत्रपटुताल, झंपताल, मठ्यताल, अट्टताल व धु्रवताल हे होत. 
 

एकताल = एक लघु (चतस्रलयातं चार अक्षरमात्रा) 

रूपकताल = दु्रत + लघु. (चतस्रलयातं सहा अक्षरमात्रा) 
डत्रपटुताल = लघु + दु्रत + दु्रत. (चतस्रलयातं आठ अक्षरमात्रा) 

झंपताल = लघु + अणुदु्रत + दु्रत. (चतस्रलयातं सात अक्षरमात्रा) 

मठ्यताल = लघु + दु्रत + लघु. (चतस्रलयातं दहा अक्षरमात्रा) 
अट्टताल = लघु + लघु + दु्रत + दु्रत. (चतस्रलयातं बारा अक्षरमात्रा) 
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धु्रवताल = लघु + दु्रत + लघु + लघु. (चतस्रलयातं चौदा अक्षरमात्रा) 
 
यातं प्रत्येकीं लघु पाचं प्रकारचा, म्हणून एकूण ७ × ५ = ३५ ‘सप्तसूिजाडतताल’ होतात. त्यानंा ंपस्तीस 
वगेवगेळीं नावंेंडह डदलेलीं आहेत. तें कोष्टकरूपानें मािंूं. कोष्टकातंील मात्रासंख्या ही चतस्र अंगमानाची 
अक्षरसंख्या होय. कोष्टकातं लघु = ल, दु्रत = द, अणदुु्रत म्हणजे डवराम = व हे संके्षप वापडरले आहेत. 
 

१) एकतालप्रकार पाचं — 
डतस्र एक (सुधाताल) = ल = ३. 

चतस्र एक (मनताल) = ल = ४. 

खंि एक (रतताल) = ल = ५. 

डमश्र एक (रागताल) = ल = ७. 

संकीणव एक (वसुताल) = ल = ९. 
 

२) रूपकतालप्रकार पाचं– 
डतस्र रूपक (चक्रताल) = दल = २ + ३ = ५ 

चतस्र रूपक (पट्टीताल) = दल = २ + ४ = ६ 
खंि रूपक (राजताल) = दल = २ + ५ = ७ 

डमश्र रूपक (कुलताल) = दल = २ + ७ = ९ 

संकीणव रूपक (कबदुताल) = दल = २ + ९ = ११ 
 

३) डत्रपटुतालप्रकार पाचं– 
डतस्र डत्रपटु (शखंताल) = लदद = ३ + २ + २ = ७ 

चतस्र डत्रपुट (आडदताल) = लदद = ४ + २ + २ = ८ 

खंि डत्रपटु (दुष्करताल) = लदद = ५ + २ + २ = ९ 
डमश्र डत्रपुट (लीलाताल) = लदद = ७ + २ + २ = ११ 

संकीणव डत्रपुट (भोगताल) = लदद = ९ + २ + २ = १३ 
 

४) झंपतालप्रकार पाचं– 
डतस्र झंप (कदंबताल) = लवद = ३ + १ + २ = ६ 

चतस्र झंप (मधुरताल) = लवद = ४ + १ + २ = ७ 

खंि झंप (चणताल) [चण म्हणजे प्रख्यात. ससं्कृत शब्द.] = लवद = ५ + १ + २ = ८ 

डमश्र झंप (सुरताल) = लवद = ७ + १ + २ = १० 
संकीणव झंप (करताल) = लवद = ९ +१ + २ = १२ 
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५) मठ्यतालप्रकार पाचं– 
डतस्र मठ्य (सारताल) = लदद = ३ + २ + ३ = ८ 

चतस्र मठ्य (सामताल) = लदद = ४ + २ + ४ = १० 

खंि मठ्य (उदयताल) = लदद = ५ + २ + ५ = १२ 
डमश्र मठ्य (उदीणवताल) = लदद = ७ + २ + ७ = १६ 

संकीणव मठ्य (रवताल) = लदद = ९ + २ + ९ = २० 
 

६) अट्टतालप्रकार पाचं– 
डतस्र अट्ट (गुप्तताल) = ललदद = ३ + ३ + २ + २ = १० 
चतस्र अट्ट (लेखाताल) = ललदद = ४ + ४ + २ + ४ = १२ 

खंि अट्ट (डवदलताल) = ललदद = ५ + ५ + २ + २ = १४ 

डमश्र अट्ट (लयताल) = ललदद = ७ + ७ + २ + २ = १८ 
संकीणव अट्ट (धीरताल) = ललदद = ९ + ९ + २ + २ = २२ 

 
७) धु्रवतालप्रकार पाचं– 

डतस्र धु्रव (मडणताल) = लदलल = ३ + २ + ३ + ३ = ११ 
चतस्र धु्रव (श्रीकरताल) = लदलल = ४ + २ + ४ + ४ = १४ 

खंि धु्रव (प्रमाणताल) = लदलल = ५ + २ + ५ + ५ = १७ 

डमश्र धु्रव (पूणवताल) = लदलल = ७ + २ + ७ + ७ = २३ 

संकीणव धु्रव (भवुनताल) = लदलल = ९ + २ + ९ + ९ = २९ 
 

आता,ं या ३५ ‘सप्तसूिजाडतताला’ं पैकीं प्रत्येकाची ‘गडत’ वगेवगेळी कडरता ंयेते. ती अशी कीं, वर 
जीं अंगें डलहून दाखडवलीं, त्या प्रत्येक अंगाची ‘गडत’ डतस्र, चतस्र, डमश्र, खंि, संकीणव यापैकीं एकादी 
करावयाची. उदाहरणाथव, वर पडहलाच डदलेला ताल आहे डतस्र एकताल म्हणजे सुधाताल. त्याचें अंग 
फक्त एक लघु. तें डतस्रगडत करावयाचें म्हणजे तीनवार, ललल असें, घ्यावयाचें; मात्रा ३ + ३ + ३ = ९ 
होतील. तोच ताल चतस्रगडतचा म्हणजे लललल, मात्रा ३ + ३ + ३ + ३ = १२; खंिगडतचा म्हणजे 
ललललल, मात्रा ३ + ३ + ३ + ३ + ३ = १५, डमश्रगडतनें मात्रा ३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३ = २१, 
व संकीणवगडतनें २७ मात्रा. 
 

दोनच उदाहरणें पुरेत. 
 
चतस्र डत्रपुट खंिगडत = ५ वळेा ंल + ५ वळेा ंद + ५ वळेा ंद = ६० मात्रा; 

  

संकीणव धु्रव डमश्रगडत = ७ वळेा ंल + ७ वळेा ंद + ७ वळेा ंल + ७ वळेा ंल 
= ६३ + १४ +६३ + ६३ = २०३ मात्रा. 
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(चतस्र जाडतमध्यें ल = ४ मात्रा, संकीणवमध्यें ल = ९ मात्रा, म्हणून). 
 

अशा प्रकारें ७ × ५ = ३५ तालाचें ३५ × ५ = १७५ ‘सप्तसूिजाडतगडतताल’ बनतात. 
 

ही ‘सप्तसूिाडद’ व्यवस्था मोठी तकव युक्त वाटते खरी, पण डतच्यातं एक डवसंगडत भासते. डतस्र-
चतस्र वगैरे जाडत असेल डतच्यानुसार लघु ३, ४ वगैरे मात्राचंा आडण खंि– डमश्र वगैरे गडत असेल 
डतच्यानुसार तो तो लघु ५, ७ वगैरे वळेा ंआवृि करावयाचा, हें ठीक आहे; परंतु जसा लघु तसाच दु्रत व 
अणुदु्रत वगेवगेळा होत नाहीं, लघुच्या मात्रा ७ (डमश्रलघु) तर दु्रतच्या ७/२ म्हणजे सािेतीन व अणुदु्रताच्या 
७/४ म्हणजे पावणेदोन होत नाहींत, दु्रत व अणु याचंी जाडत डतस्र–खंि–संकीणव–डमश्र अशी वगेवगेळी 
होत नाहीं! 
 

हें कसें, या शकेंचा पडरहार असा. या तालागं–पद्धडतमध्यें २ अणुदु्रत = १ दु्रत व २ दु्रत = १ लघु 
हीं प्रमाणें फक्त चतस्रजाडतमध्येंच लागू ंहोतात. कारण लघुची व्याख्या ‘दु्रताच्या दुप्पट’ अशी नाहीं. ही 
पद्धडत ऱ्हस्वाघात, ऱ्हस्वोच्चार, यावंर आधाडरलेली आहे. ऱ्हस्वोच्चारकाल ककवा आघात तो अणुदु्रत, दु्रत 
म्हणजे तो आघात अडधक तेवढाच काळपयंत डवराम. या दु्रतापुढें एक, दोन, तीन असे ऱ्हस्वकाळ डवराम 
ठेवनू अनुक्रमें डतस्र, चतस्र, खंि असे ‘लघु’ बनतात. म्हणजे संकीणवलघु = (ऱ्हस्वकालाघात व त्यापुढचा 
एक डवराम हा एक दु्रत, व त्याच्यापढुें ७ ऱ्हस्वकालडवराम) इतका काळ होतो व त्याच्या मात्रा नऊ. अथात् 
या पद्धडतमध्यें लघुडवराम हा डतस्रलघु + १ मात्रा = ४ मात्रा, चतस्रलघु + १ डवराम = ५ मात्रा, असा 
वगेवगेळा होईल व त्याचप्रमाणें इतर लयागंाचंेंडह. 
 

परंतु हा न्याय गडतला लागू ंनाहीं. दु्रतच्या मात्रा नेहमींच दोन खऱ्या, परंतु त्या डतस्र, चतस्र अशा 
गडतनें जाऊं शकतात. याचा अथव एवढाच कीं त्या तीनवार, चारवार वगैरे आवृि होऊं शकतात, दु्रत हाच 
तीन, चार वळेा ंपुन्हा ंघेतला जातो. 
 

जेथें अणुदु्रत–दु्रत–लघु–गुरु–प्लृत इत्याडद परस्परप्रमाणें १ : २ : ४ : ८ : १२ हीं अबाडधत 
रहातील तेथें लघु हा डतस्र–चतस्र–खंि अशा वगेवगेळ्या जातींचा केला तर परस्परप्रमाणानुंसार दु्रतप्लृत 
वगैरेंच्याडह मात्रा वगेवगेळ्या जातींच्या होतील. पण तें अफाट डवस्ताराचें होतें, म्हणून चतस्रलय कायम 
करून, १ : २ : ४ : ८ : १२ हीं परस्परप्रमाणें अबाडधत ठेवनू, इतर ताल बहुधा ंवतवडवले जातात. ते १०८ 
आहेत. त्यातं चच्चत्पटु–चाचपुट–षट्डपतापुत्रक–संपके्वष्टाक–उद्धट्ट हेडह आहेत! इतर तालापंकैीं डवशषे 
प्रडसद्ध ताल ते— 
 

आडदताल, एक लघु, मात्रा ४. म्हणजे अक्षरें चार व त्यानंा एक लघु म्हणावयाचें. 
श्रीरंगताल, ललगलप, मात्रा ३२. 
वणवडभन्नताल, ददलग, मात्रा १६. 
प्रडतताल, लदद, मात्रा ८. 
मठ्यताल, ललगलललल, मात्रा ३२. 
एकताल, एक दु्रत, मात्रा २. 
अटताल, लददल, मात्रा १२. 
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अभगंताल, लप, मात्रा १६. (प = प्लृत). 
झंपताल, ददवल, मात्रा ९. 
यडतताल, गलल, मात्रा १६. 
षट्ताल, दददददद, मात्रा १२. 
झंपताल, दवदवल, मात्रा १०. (दुसरा प्रकार). 
मण्ठताल, ललगलवलवलवलव, मात्रा ३६. 

 
हे ताल डवशषे वापडरले जातात. यादी वाढडवण्याची गरज नाहीं. या १०८ तालापंैकीं बहुतेक ताल 

संगीतरत्नाकरातंील पाचंव्या तालाध्यायामध्यें जी १२० देशी तालाचंी यादी आहे, डतच्यापकैींच आहेत. 
 

हे १०८ तालडह पंचजाडत–पंचगडत भेदाचे करून प्रत्येक तालाचे ५ × ५ = २५ भेद होतील आडण 
तालसंख्या १०८ × २५ = २७०० होईल; पण तसा प्रघात नाहीं. 
 

याला एक अपवाद आहे. तो म्हणजे अडतप्रडसद्ध ‘चापुताल’. केवळ ‘चाप’ु अथवा चतस्र चापतुाल 
आढळत नाहीं. नुसतेंच ‘चापुताल’ नावं सात मात्राचंा ताल दशवडवतें. या सवव चापतुालातं खंि ककवा अंगें 
फक्त दोनच डदसतात, आडण एकूण मात्रा ३, ५, ७ कीं ९ यावरून तो चाप ुडतस्र, खंि, डमश्र कीं संकीणव हें 
ठरतें. 
 

डतस्रचाप ु= १ + २ = ३ मात्रा. खंिचाप ु= २ + ३ = ५ मात्रा. डमश्रचाप ुअथवा ‘चाप’ु = ३ + ४ = 
७ मात्रा. संकीणवचाप ु४ + ५ = ९ मात्रा. हें सप्तसूिाडद पंचजाडत–पंचगडतभेद–तालाचं्या सुव्यवस्थेंत बसत 
नाहीं. हें स्पष्ट आहे. परंतु ‘चापुतालम्’ अत्यंत लोकडप्रय आहे हें खरें. केवढें आवतवन अडधक लोकडप्रय होतें, 
याचा डवचार आपण पूवींच केला आहे. 
 

प्रत्येक तालाचा ‘डवलोम’ होतो, म्हणजे त्याचीं अंगें वगेळ्या क्रमानें घेतलीं जातात. जसें ३ + ४ = 
७ हा चाप ुआडण ४ + ३ = ७ हा डवलोम चाप.ु 
 

ही झाली तालशास्त्रडवचक्षणा. प्रत्यक्ष वतावामध्यें अक्षरें वापडरलीं जाणार, गीतातं भाषेंतील अक्षरें 
आडण वादनातं वणव. द्राडविामंध्यें स्वराक्षरेंडह अ – अऽ, आ – आऽ अशीं कमीअडधक ऱ्हस्वत्वाचीं आहेत 
आडण क, ख, ग, यामंधील भेद स्पष्ट उमटत नाहीं. भाषेंत व्यंजनें आडधक्यानें, म्हणून दु्रतलयाचा भास 
अडधक होतो, दीघव आकारयुक्त तानाडह कंडपत दशवडवल्या जातात. अनुकरणानें कीं काय, तालवाद्याचंीं 
पाटाक्षरेंडह दीघव घुमाऱ्याचीं नाहींत व त्यामंध्यें मनगटाचा हंुकार नाहीं, घोष आहे. सवव पाटाक्षरें एकेका 
माते्रचीं अशीं प्रत्येकीं गडणलीं जातात. 
 

एकमाते्रचीं पाटाक्षरें; त(ता), ट(टा), डध, डक, न्न (न्ना), तोम्, झ, न्नु, नोम्, क, रा, डर, झम्, दु्र 
वगैरे. दोन मात्राचें बोल; तक, टक, टडक, तझम्, तडर, तकुम् (टकुम्), तन, तरुम्, डकट, डकन्न, झन्न,ु 
डधडम, डधन, डधर, हन, नक वगैरे. – ध आडण द, त आडण ट, असा भेद फारसा मानीत नाहींत. – तीन 
मात्राचें बोल; तडकट, तडधडम, तधर, तधडर, तधन्न, तनन, तडरत, डधरन, झनुट वगैरे. अशा प्रकारें 
लघुगुरुदु्रतप्लृताडद दाखडवले जातात. अमुक इतक्या मात्राचंा डवराम म्हणजे स्तब्धता हें अथात् आहेच. 
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पडरणामीं, द्रडविाचंा लयडवचार – लयवताव हा अडतशय स्पष्ट व फारच रंजक होतो. ‘अमुक 
गायक केवळ सुराचंें गाणें गातो, ‘म्हणून’ त्याचा ताल स्पष्ट नाहीं, आडण अमुक गायक अडतशय तालबद्धतेनें 
गातो,’ अशी आपल्याकिे जी भाषा ऐकंू येते ती उप्तन्न होण्याला द्राडविपद्धडतमध्यें वावंच नाहीं, कारण 
त्याचंीं स्वरागंेंडह सलग–अलग अशीं सुस्पष्ट व ऱ्हस्व आहेत. 
 

अथात् ‘यडत’ ही द्रडविामंध्ये आजडह जाहीर आहे, आपल्याप्रमाणें डवस्मृत झालेली नाहीं. 
उदाहरणाथव— 
 
॥ डधडमटकझनु ताकधन्कगन्तोम् तकडधगु तधन टक ॥ या ६–५–४–३–२ मात्रा म्हणजे ही गोपुच्छा यडत; 
 
॥ झनु तझनु तकझनु डकटतकझनु तडकटतकझनु ॥ या २–३–४–६–७ मात्रा म्हणजे ही स्रोतोवहा यडत, 
 
॥ डकनतोम् डधन्डगनतोम् तडधन्डगनतोम् तकतडधन्डगनतोम् तडधन्डगनतोम् डधन्डगनतोम् डकनतोम् ॥ या ३–
४–५–७–५–४–३ मात्रा म्हणजे ही मृदंगायडत, 
 
॥ तकझनु तडकट तक तडकट तकझनु ॥ या ४–३–२–३–४ मात्रा म्हणजे ही डपपीडलका यडत, डजला 
द्राडविातं ‘िमरु यडत’ म्हणतात, 
 

हें स्पष्ट आहे व सवांच्या जाणीवेंत आहे. आपल्याकिे यडतप्रकार असूनडह ते जाणीवेंत राडहले 
नाहींत. आपल्याकिे हे प्रकार डत्रपल्ली–चौपल्लींचे मानले जातील. 
 

अशा प्रकारचे यडतप्रकाराचें प्रस्तार द्राडवि तालवादनातं केले जातात व वादनडवस्तार होतो. 
 

डवराम म्हणजे स्तब्धता ही द्राडवि तालवादनातं आपल्याहून अडधक वापडरली जाते, आडण 
डतच्यामुळें  वादनातं ज्याला ‘आिलय’ असें आज आपल्याकिे स्थूलमानानें म्हणतात तो रंजक डवषम प्रकार 
सहज उत्पन्न होतो. 
 

उदाहरणाथव, आठ लघंूचा ताल मानंू व लघु चतस्र ठेवू,ं म्हणजे एकेका लघुमध्यें मात्रा चार. एकूण 
४ × ८ = ३२ मात्रा. प्रत्येक माते्रला एकेक पाटाक्षर. असे ३, ४, ५, ७ मात्राचें तडकट, तकडधडम, तकतडकट, 
तकडधडमतडकट असे अनुक्रमें ‘बोल’ टाकंू. आधीं मूळ ताल ॥ तकडधडम । तकडधडम । तकडधडम । तकडधडम । 
तकडधडम । तकडधडम । तकडधडम । तकडधडम ॥ असा आहे. डवराम घेऊन, ३, ५, ७ मात्राचं्या बोलानंीं, हें 
पुढीलप्रमाणें होईल. 
 
॥ – – तडक । टतडकट । तडकटत । डकटतडक । टतडकट । तडकटत । डकटतडक । टतडकट ॥ 
॥ – – – त । तडकटत । कतडकट । तकतडक । टतकत । डकटतक । तडकटत । कतडकट ॥ 
॥ – – – – । तकडधडम । तडकटत । कडधडमत । डकटतक । डधडमतडक । टतकडध । डमतडकट ॥ 
 

दुसरें उदाहरण म्हणून आडदताल घेऊं; हा आडदताल प्रकार ‘चतस्र डत्रपटु, डतस्रगडत’ असा वर्मणता ं
येईल. डत्रपटुताल म्हणजे लदद; चतस्रजाडत म्हणून ल = ४ मात्रा. द = २ मात्रा. डतस्रगडत म्हणून प्रत्येक 
अंग तीनवार घ्यावयाचें. ल ४ ल ४ ल ४ द २ द २ द २ द २ द २ द २ असा ताल. (येथील आंकिे मात्राचें 
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आहेत). एकूण मात्रा २४. त्याचें भाग ८, प्रत्येकातं तीन मात्रा. ल १ ल २ ल ३ ल ४ असे अक्षराचें ‘अनुक्रम’ 
डलहून हें पुढीलप्रमाणें स्पष्ट होईल– 
 
ल १ ल २ ल ३ ल ४, ल १ ल २ ल ३ ल ४, ल १ ल २ ल ३ ल ४; द १ द २, द १ द २, 
द १ द २; द १ द २, द १ द २, द १ द २. आडण तीनतीन मात्राचें असे ८ भाग असे — 
॥ ल १ ल २ ल ३ । ल ४, ल १ ल २ । ल ३ ल ४, ल १ । ल २ ल ३ ल ४. । 
। द १ द २, द १ । द २, द १ द २. । द १ द २, द १ । द २ द १ द २. ॥ 
हें बोलातं बसवनू– 
 
॥ तडकट । तडकट । तडकट । तडकट । तडकट । तडकट । तडकट । तडकट ॥ 
॥ तकडध । डमतक । डधडमत । कडधडम । तकडध । डमतक । डधडमत । कडधडम ॥ 
॥ – – – । – तक । तडकट । तकत । डकटत । कतडक । टतक । तडकट ॥ 
॥ – – – । तकझ । नुतडक । टतक । झनुत । डकटत । कझनु । तडकट ॥ 
 

येथें पहा कीं तडकट ३ मात्रा, तकडधडम ४ मात्रा, तकतडकट ५ मात्रा व तकझनुतडकट ७ मात्रा असे 
बोल घेऊनडह त्याचेंच लघु ४ मात्रा व दु्रत २ मात्रा असे गट केले आहेत, आडण एकूण २४ मात्राचं्या काळातं 
तीनतीन मात्राचें आठ खंि बसडवले आहेत, आडण एकूण २४ मात्राचं्या काळातं तीनतीन मात्राचें आठ खंि 
बसडवले आहेत. म्हणजे आपोआपच बोलबाटं झाली. स्वरागंानेंच तालागं बनडवलें . 
 

अशा प्रकारें नाना डवराम व डवडवध मात्रागंाचें बोल घेऊन रंजक ‘आिलय’ सहज होते. प्रत्येक 
अक्षराची मात्रा एक म्हणून हें सहज आकळता ंयेते व साथडह सहजपणें आि नेता ंयेते. आपला ‘आिलय’ 
वस्तुतः अडधक अवघि आहे कारण त्यातं घुमारे, जोरभाराचें भेद, खालीभरीचा भेद, खुलेबंदपणाचा भेद, 
घुमारा वाढडवणें, याचंें वैडचत्र्यवैडवध्य फार आहे. पण म्हणूनच आपले असे प्रकार सववजणासं सहज 
आकळता ंयेत नाहींत, त्यानंा ंफक्त समेचा म्हणजे अवसानाचा ‘धा’ डदसतो. द्राडविातं ‘समेचा धा’ नाहीं. 
 

वर दाखडवलेल्या उदाहरणानंीं स्पष्ट होईल कीं अक्षरसमूहाचें बोल हें साधन वापरून, त्यातं भरीला 
डवराम घालून, तालवताव होतो. म्हणून ‘अमुक ठेका’ हेंडह महत्त्वाचें नाहीं; लयागंें हींच महत्त्वाचीं आहेत व 
त्यामंध्यें अफाट डवस्तार होऊं शकतो. साथीला आि नेऊनसुद्धा,ं भरदार घुमारे व आंस हीं कमी 
असल्यामुळें, स्वरवाद्य–गायन हें प्रमुख ठेडवता ं येतें आडण नंतर गायकाला ककवा स्वरवाद्यवादकाला 
डवश्राडंत देऊन तालप्रस्तार भरपूर मािंता ंयेतो. जसें– 
 

। - - ता ऽ ऽ तडकट--तक तझन्न ुता ऽ - - तडधडम तडकट ता ऽ कझंन्न ुताकधन्-कगनतो ऽ ऽ म् । तक 
झंनु टक डधडम तक झंनु टक डधडम – तकधर्ग– ककनतोम् ता ऽ - - झंन्नुता-तडधडम – – । तडधम्–
तकधन् डगनतोम् ता ऽ ऽ – तडधम् – ता ऽ कधन्कगनतोम् ता ऽ ऽ ऽ । - - धीम्–डकन्–न्ना–तो ऽ म् – ता–धीम्
– ककनतो ऽ ऽ म् । 
 

या उदाहरणातं डतहाईसारखे प्रकार भासतील. परंतु आपल्याकिे जशी तालपरणाची डतहाई तसा 
एक प्रकार अखेरीस केला जातो, त्याला ‘मुकुटम्’ म्हणतात. त्यामध्यें अनेकवार डतहाई येते, जणू ंआपले 
नऊहके्क वगैरे. पुढील ‘मुकुट’ पहा– 
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। - - ता ऽ ऽ तडकट ता तडधडम-तक झनुत - - डधम् कगनतोम् तकधम् ऽ ऽ कगनतोम् तकधन्डगनतो ऽ ऽ 
म् ॥ – – ता–तडधन्–कगनतोम् ता - - तडध - - ता–कधन्कगनतो ऽम् ताकधन्डगन्-नतोम्–ताडधन्कगनतो ऽ ऽ 
म् ॥ – – तडधडम तझंनु तक तडधडम तझनु तडधन् ऽ – कगनतोम् तडधन्–डगन्–नतोम् तकधन्–कगनतो ऽ ऽ म् 
॥ – – ता - - धी - - ता–झम् - - तडटडकट–तोऽ म्–तकटडट डकट तो ऽ ऽ म् ॥ – – तक डधडम तडर–
झंनु - - ता–डधन्–कगन् ऽ नतोम् ता–कधन्–डगन ऽ तोम् ता–कदर्ग–कगन–तोम् ॥ तक डघडम–झनु तडकट 
तकदर्ग–कगन तोम् - - - ता कधर्ग–कगन तो ऽऽ म् - ता कधर्ग-कगन तो ऽ ऽ म् ॥ झंनु तक डधडम - - तकधन्–
कगनतोम् तक - - - ताकधर्ग–कगन तो ऽ ऽ म्–तकधर्ग–कगन तो ऽ ऽ म् कगन तक तक–कधन्–तकधन्–कगन तो 
ऽ ऽ म् ॥ झंनु तक–ता–धींन्–कगन्–ना–तोम् ता ऽ – धींन्–कगन्–ना–तोम् ता ऽ – धीन्–कगन्–ना–तो 
ऽ ऽ म् ॥ तडकट झम्– डधडम तझनु तडकट झ ऽ म्– डधडम तझनु टडकत झऽम्–डधडम तंझ ऽ ऽ न्नु ॥ डध–तोम्
–डकटतक डधन्--- धी–तो ऽ म् – डकट – तक धीन्–डकट–तक धीन्–डकट तक - - धीन् ॥ 
 

यातं शेंवटची डतहाई तर स्पष्ट आहेच, परंतु अव्वलपासून अखेरपयंत ‘ताकधन्कगन्नतोम्’ हा बोल 
नाना डवराम घेऊन आडण धीन्, डगन्, तोम् हीं अक्षरें दीघव करून डतहाईसारखे परंतु वगेवगेळ्या दमाचे प्रकार 
केलेले आहेत. 
 

येथें असेंडह डदसतें कीं आवतवन अमुक इतक्या मात्राचंें हें खरें, परंतु त्या आवतवनाच्या मात्राचंीं अंगें 
फक्त होतात; आपली ‘खंि’ ही कल्पना येथें नाहीं. सुट्या अक्षरानंीं अंगें बनतात, तेव्हा ंआपण ज्याला 
बोलबाटं म्हणतों ती केवळ जागजागीं नाना डवराम ठेवनू होऊं शकते. म्हणून हा एक लयबद्ध ‘नादप्रवाह’ 
होतो. ‘समेचा धा’ नसल्यामुळें  तर हें अडधकच जाणवतें. परंतु आपल्याकिेडह सीधा ठेका–कायदा वगैरे 
सुटून दीघव डवस्तार सुरंू होतो तेव्हाडंह काहंींसा असाच प्रकार होतो; म्हणून ही द्राडवि तऱ्हा अगदींच 
अपडरडचत अशी वाटंू नये. 
 

‘डलपटून वाजडवणें’ हें या पद्धडतमध्यें आहेच; आडण त्या डलपटण्यातूंनच सहज आिलय डनमाण 
कडरता ंयेतो. म्हणून पल्लवी नामक जो त्याचंा गायनप्रकार आहे त्यामध्यें ‘जुगलबंदी’ उिम होते. ककबहुना 
डलपटणें हेंच या पद्धडतमध्यें डवशषे जाणवतें. हें डलपटणें ऱ्हस्वाक्षरें व डवराम यानंीं मुख्यतः साडधलेलें  आहे. 
 

कला नामक जें मात्रागं, त्याचा डद्वकल–चतुष्कलाडद उपयोग केल्यानें तालडवस्तार व डवषम 
मािंणी यामंध्यें अडधक रंजक भर पिते. डद्वकल म्हणजे एकेका तालागंाचे दोनदोन भाग पािणें–दाखडवणें, 
चतुष्कलातं चार चार भाग वगैरे. उदाहरणाथव आडदताल (चतस्र डत्रपुट) हा ‘लदद’ असा आहे. ४ अक्षराचंा 
लघु, २ अक्षराचंा दु्रत आडण २ अक्षराचंा दु्रत. याचें डद्वकल रूप म्हणजे तेवढ्या तेवढ्याच काळातं, शीघ्रता न 
वाढडवता,ं अक्षरें डनम्या डनम्या दीघवत्वाचीं करून, हें रूप ८ + ४ + ४ भागाचंें दाखवावयाचें. (आपल्याकिे 
एका ठरलेल्या लयातंच । धा । धीं । ऐवजीं । धागे । डदन । वगैरे करतात तसाच हा प्रकार, परंतु हें रूप 
डद्वकल आहे याची जाणीव आपणाकंिे उरलेली नाहीं, या पुस्तकातं ती करून द्यावी लागली.) 
 

आडण याहून डबकट प्रकार म्हणजे हीं डद्वकल–चतुष्कलें  पुन्हा पंचडवध जाडतगतींनीं नटवावयाचीं; 
जसें ‘झनु’ चें डद्वकल ‘तकझनु’; परंतु ‘झनु’ हा लघु माडनल्यास येथें चतस्र जाडत; ‘तकझनुतकझनुतकझनु’ 
हें सवव तेवढ्याच, ‘झनु’ च्याच काळातं, वाजडवलें  कीं गडत डतस्र. उलट ‘झंनुत’ ही लघुची डतस्रजाडत, 
‘डकटतकझनु’ हें त्या लघुचें डद्वकलरूप. एकूण काळ मूळच्या ‘झनु’ एवढाच ठेवावयाचा. 
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(डद्वकल–चतुष्कल केल्यानें डचत्र–वार्मतक मागव होतातच असें नाहीं कारण हीं कलागंें सतत 
कायम रहात नाहींत; हें पूवी वणवन केलेंच आहे. आडण यातं लयडह दु्रत झाला नाहीं हें ध्यानातं घ्यावें.) 
 

बोलरचना, बोलाचं्या माडलका याच या पद्धडतमध्यें अडधक आकषवक बनतात. जसें गीतामध्यें 
‘सारेगम’ युक्त ताना घेऊन म्हणतात तसेंच तालामध्यें बोलमाडलका नाना लयागंभेद करून वाजडवल्या 
जातात. त्या पाठडह म्हटल्या जातात. पल्लवी, नृिाचे प्रकार यामंध्यें हें प्रामुख्यानें आढळतें. आपल्या 
तालवादनातं पठण आहे पण तेवढें नाहीं; कथकामध्यें मात्र पठण खूपच आहे, आडण त्यातं ऱ्हस्वाक्षरप्रचुरता 
व डवराम हें डवशषे आहे, 
 

काल, डक्रया, अंग, ग्रह, कला, लयाचे दु्रताडद प्रकार, यडत, प्रस्तार हे तालप्राण या पद्धडतमध्यें 
स्पष्ट आहेत व त्याचंी जाणीवडह आहे. मागव नाहींत आडण त्याचंी अडभव्यस्ट्क्त कोठें कशी डकतपत होते हें वर 
उल्लेडखलेंच. 
 

येवढें द्राडवि पद्धडतचें वणवन पुरे. 
 

या पुस्तकामध्यें या भागाच्या सुरुवातीपयंत जें वणवनडववरण झालें  त्यातं जागजागीं म्हटलें  आहे 
त्याप्रमाणें, आपल्याकिेडह मागांची तीच अवस्था आहे, आडण डक्रया, अंग इत्याडद तालप्राण आपल्याकिे 
असूनडह त्याचंी जाणीव नाहीं व आपली तशी पडरभाषाडह राडहलेली नाहीं. 
 

म्हणजे ‘आपल्या’ आडण द्राडवि पद्धडतमध्यें शास्त्रदृडष्टनें भेद असा मुळींच नाहीं; फरक आहे तो 
वतावातं, व वताव हा भाषा--देशपरंपरा वगैरेंमुळें  होतो. 
 

‘भेद मुळींच नाहीं’ याला काहंीं अपवाद डदसतात. ते येणेंप्रमाणें. 
 

१) आपलें  लघुमान एकदा ठरलें  कीं इतर लयागंेंडह त्या लघुप्रमाणें त्या त्या मापाचीं होतात; २ दु्रत 
= १ लघु इत्याडद मानें कायम रहातात. उलट, पंचजाडतगडतभेदातं लघु हा डतस्रचतस्रखंिाडद प्रकाराचंा 
वगेवगेळा केला तरी दु्रतमान कायमच रहातें. (यामध्यें आपला प्रघात तकव युक्त आहे. त्याचें डववरण पुढें 
नाट्यशास्त्रम्च्या उल्लेखातं येणार आहे). हा मुद्दा फारच महत्त्वाचा आहे आडण आपल्या वादकाचं्या तो प्रघात 
चट्कन् लक्षातं येत नाहीं. दोन्ही पद्धतींच्या लघुकल्पना वगेवगेळ्या आहेत. 
 

२) जाडतकल्पना जरी आज आपल्याकिे जाहीर नसली तरी नोटेशन््पुस्तकातं स्थूलमानानें 
उल्लेडखली जाते, आडण परंपरागत डवद्वान् तालज्ञ डतची फोिडह करून सागंतात. (या पुस्तकातंील डववरण 
तशा डशकवणीमुळेंच शक्य झालें). तथाडप आपल्या डतस्र चतस्राडद जाडत एकूण आवतवनातंील खंिातंील 
मात्रानुंसार ठरतात. जसें (५) (५) म्हणून १० मात्राचंा झपताल हा खंिजाडतचा माडनतात; खाली ५ व्या 
माते्रच्या अखेरीला व ६ वीच्या सुरुवातीला आहे. एकेका खंिातंील अंगें येथें (२,३) अशीं आहेत याकिे 
आपण पाहत नाहीं. परंतु द्राडवि तालज्ञाचंी जाडत लघुच्या जाडतवरून ठरते. उदाहरणाथव आपला झपताल 
ते ॥ २, ३, २, ३ ॥ असाच ऐकतील, खालीकिे लक्ष देणार नाहींत; वणवन दलदल असें मानून लघु डतस्र 
ठरवनू या १० मात्राचं्या झपतालाचें वगीकरण ते डतस्रजाडतमध्यें करतील. (तो त्याचं्या अटतालाचा एक 
‘अनुलोम–प्रडतलोम’ प्रकार ठरेल; डतस्रजाडत अटताल हा ‘ललदद’ असा आहे तर येथें ‘दलदल’ असें 



 अनुक्रमणिका 

आहे हें साम्यडवकारी रूप त्याचं्या ध्यानातं येईल). आपला (३,४)(३,४) हा रूपकताल डमश्र जाडतचा, 
कारण ३ + ४ = ७. परंतु त्याचंें हें, डतस्रलघु झालेलें , लददलदद असें रूपडह ठरंू शकेल. जाडत डतस्र. 
आपला चौताल, एकताल, हा त्याचंा चतस्रजाडत–डतस्रगडत आडदताल होईल, चार मात्राचंा लघु ओळीनें 
तीनवार घेतला. दोन्ही पद्धतींच्या जाडतव्यवस्था वगेवगेळ्या आहेत. 
 

(मात्र द्रडविाचंा चापुताल हा आपल्या पद्धडतप्रमाणें डमश्रजाडतचा आहे! ३+४ = ७, याला आपण 
आपल्या तीव्रा–रूपकाचंा प्रकार समजतों). 
 

३) म्हणजेच आपली ‘खाली’ (व इतर यडतस्थानें) आडण आपले ‘खंि’ हे द्राडविपद्धडतमध्यें स्पष्ट 
नाहींत. 
 

हे तीन भेद ‘शास्त्रभेद,’ ‘लक्षणभेद’ असें म्हणण्याला हरकत नाहीं. आणखी एक लक्षणभेद वरवर 
पाहता ंभासतो, पण तो तेवढासा खरा नाहीं. तो म्हणजे ‘गणा’ंचा डवचार. या पुस्तकातं गणडवचार आला 
नाहीं म्हणून थोिी प्रस्तावना अवश्य आहे. 
 

अक्षराचें, मात्राचें छोटेछोटे गट (गण) जर केले तर प्रस्तारडवचार पायरीपायरीनें वाढडवणें सोपें 
जातें. म्हणून कीं काय, छंदःशास्त्रातं ‘गण’ माडनले गेले. अक्षराचें गट ते अक्षरगण, प्रत्येकीं तीन अक्षराचें. 
मात्राचें गट ते मात्रागण, प्रत्येकातं अक्षरें डकतीडह असलीं तरी एकूण मात्रा चार. लघु एक ऱ्हस्वाक्षर अथवा 
एक मात्रा मानावयाचा. 
 

अक्षरगणातं आद्यगुरु–मध्यगुरु–अंत्यगुरु–सववगुरु, आडण आद्यलघु–मध्यलघु–अंत्यलघु–
सववलघु असे आठ प्रकार होतात. त्यानंा ंभ, ज, स, म, य, र, त, न अशीं नावंें अनुक्रमें आहेत. (प्रस्तुत 
लेखक, हें ‘भज समयरतन’ या रूपातं लक्षातं ठेडवतो; या अक्षराचंी जी एक काडरका आहे ती डनरथव म्हणून 
त्याला रुचत नाहीं). गलल–लगल–ललग–गगग, लगग, गलग, गगल, ललल असे हे अक्षरगण. 
 

मात्रागणामंध्यें चाराहूंन अडधक मात्रा नाहींत म्हणून दोन ककवा तीन गुरू असलेले मगण (गगग), 
यगण, रगण, तगण, नगण हे अक्षरगण मात्रागणातं येणार नाहींत. पण गग, दोन गुरू = ४ मात्रा, हा एक 
मात्रागण होणारच. अक्षरगणातं मगण जसा सववगुरु तसा हा मात्रागणडह सववगुरुच, म्हणून त्यालाडह मगणच 
म्हणतात. पण म--अक्षरगण हा गगग, म-मात्रागण हा गग. त्याचप्रमाणें लललल हाडह एक चार मात्राचंा 
अक्षरगण होईल, त्याला सववलघुगणाचें नगण हेंच नावं. भ (गलल), ज (लगल), स (ललग), म (गग), 
न (लललल) हे मात्रागण. अक्षरगण माहीत असले कीं मात्रागण वगेळे ध्यानातं ठेवाव ेलागत नाहींत. 
 

भ, ज, स इत्याडद अक्षरें केवळ एकापढुें एक ठेडवलीं कीं लघुगुरंूची माडलका जाहीर झालीच; जसें 
‘समर’ म्हणजे ललगगगगगलग (अक्षरगणातं). ‘वृिा’ंच्या वणवनातं हे गण सागंनू मािंणी व्यक्तडवतात. 
 

या गणाचंें महत्त्व फार माडनलें  गेलें  आहे. परंतु या पद्धडतमध्यें दोष असा कीं अक्षरवृिाचा चरण 
गणाक्षरानंीं साडंगतला तर अक्षरें ३ च्या काहंीं पट इतकींच त्यातं होणार; मात्रावृिवणवनातं चरणातं मात्रा 
एकूण ४ च्या काहंीं पट इतक्याच होणार. म्हणून कमी पिलेलीं अक्षरें, शवेटीं ग, ल वगैरे अक्षरें जोिून 
दाखडवलीं जातात व चरणवणवन पूणव कडरतात. तसेंच मात्रावृिाचंें. 
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तालगण असे मात्रागणानंीं जरी साडंगतले तरी त्यातंडह वरीलप्रमाणेंच अिचण येते. उदाहरणाथव 
चच्चत्पुटताल ‘गुरुगुरुलघुप्लृत’ असा आहे; त्याला ‘तगणप’ म्हणतात, प म्हणजे प्लृत हें शेंवटीं शेंपूट 
लावतात. चाचपटु = गललग = भगणग. ‘श्रीकीर्मत’ हा ताल गगलल असा, त्याला ‘तगणल’ म्हणावें 
लागतें. भगण = गलल, = झल्लकताल, रगण = गलग = ढेंडककाताल, असे केवळ गणाक्षरानंीं वणवन 
होणारे ताल फारफार थोिे आहेत. 
 

म्हणून द्राडवि तालशास्त्रातं गणपद्धडत वापडरली जाते हें म्हणणें डवशषे लक्षातं घेण्यासारखें नाहींच. 
‘आपल्या’ पद्धडतमध्येंडह तसें करता ंयेईल, व कोणी कडरतात, पण तीच अिचण त्यातंडह येईल, साधणार 
काहंींच नाहीं. 
 

(छंदामंध्येंडह प्रस्तारडक्रयासाधन व सुटसुटीत वणवन याखेंरीज गणाचंें महत्त्व नाहीं असें प्रस्तुत 
लेखकाला वाटतें. प्रत्येक गणानंतर काहंीं वगेळा शब्द अथवा उठून डदसेल असा स्वर–व्यंजनभेद – यडत 
– झाला तर गणानंा ंकाहंीं ककमत देता ंयेईल; पण तसें आढळतच नाहीं. डकत्येक द्राडवि छंद तसे होतात 
खरे, परंतु अपवादडह बहुसंख्य आहेत.) 
 

तेव्हा ंहा गणाचंा मुद्दा डवचाराहव वाटत नाहीं. गण केवळ गडणतासाठीं. 
 

आवतवनातंील खंिाचंी कल्पना, जाडतकल्पना आडण लघुमानाची कल्पना, या तीन कल्पनाबंद्दल 
‘आपल्या’ व द्राडवि पद्धडतमध्यें मतभेद आहे; आडण लघुमानकल्पनाभेद हाच इतर दोहोंच्या मुळाशीं आहे. 
इतर जे भेद ते प्रत्यक्ष व्यवहारातंील. ते शास्त्रडवचारभेद असे नव्हेत. 
 

तर या भेदाचंें कारण काय? मूळ परंपरा एकच, परंतु कोणातरी एकानें डतला वगेळें  वळण डदलें , 
अथवा दोहोंनीं वगेवगेळीं वळणें डदलीं, (मग कारणें काहंीं असोत), ककवा या परंपराच मुळातंच वगेवगेळ्या 
अशा आहेत, असे तीन कारणपयाय असूं शकतात. 
 

डभन्न उगमाचंा मुद्दा प्रथम डवचारातं घेऊं. 
 

सुमारें १९४० च्या आसपास ‘तडमळ इसै’ नावंाची मोठी चळवळ सुरंू झाली. इसै म्हणजे संगीत. 
स्वर या अथानेंडह इसै शब्द कधीं वापरला जातो. आज तडमळ इसैचें महत्त्व फार आहे, अन्नमलै 
युडनव्हर्मसटीमध्यें डतला मानाचें स्थान आहे. या लोकाचंें म्हणणें असें कीं, 
 

“तडमळ संगीत हें या खंिप्राय देशातंील सवांत प्राचीन व प्रगत. पुढें संस्कृताडदकाचें ससं्कार होऊन 
तें भ्रष्ट झालें  एवढेच. ती भ्रष्टता काढून टाकून मूळच्या इसैचें पुनरुज्जीवन केलें  पाडहजे; इसै परंपरा वगेळीच 
आहे ती शोधून काढून प्रसतृ केली पाडहजे; संस्कृत शब्दाचंी हकालपट्टी करून तडमळ शब्दच कटाक्षानें 
वापडरले पाडहजेत. 
 

“राग = पण्ण, वीणा = याळ्, नारंब ु= स्वर, अलाकु = श्रुडत, मातै्र ककवा अडधक उिम म्हणजे 
अलाकु = मात्रा, मंद्रमध्यतार = मेडलवु – सामन् – वडलवु, रागसप्तक = पलै, सपूंणव = वट्ट, षािव = 
डतरम्, सा रे ग म प ध डन = कुरल – टुट्टम् –कैडक्कलै – उळै – इडल्ल – डवलारी – तारम्, मृदंग = मुळवु 
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ककवा माटलम्, मृदंगाची ‘पुिी’ (चामिें) = तरै, (उजवी = वालम्, िावी = कै), डवलंडबतलय = 
मुदलनादै, मृदंगाचे ‘गठे्ठ’ (ठोकळे) = पुल्लु, मधुरनाद = मठुनादै, इत्याडद शेंकिों तडमळ शब्द 
लोकप्रचारातं होते व आहेतच, परंतु डवद्वान् लोक संस्कृत शब्द वापरतात तें बंद केलें  पाडहजे. आडण जे शब्द 
आज भाषेंत आढळत नाहींत पण संगीतातं अवश्य ते नव े परंतु शुद्ध तडमळ शब्द तयार केले पाडहजेत. 
प्राचीन तडमळ वाद्याचंें, संगीतप्रकाराचंें, लोकगीताचंें व ‘देवरम्’ वगैरे प्रगत गीताचंें संग्रह–संशोधन वगैरे 
करून तें सव ंशुद्ध प्राचीन तडमळ इसैच्या परंपरेनेंच व्यक्त केलें  पाडहजे. 
 

“हें कायव राष्रीय महत्त्वाचें होय, कारण तडमळ इसै हेंच खरें प्राचीन एतदे्दशीय संगीत.” 
 

(कट्टराचंें मत असें कीं तडमळ म्हणजेच मूळच्या द्राडवि संस्कृडतवर बाह् ‘भ्रष्ट’ संस्कार केले ते 
वैडदकानंीं व डवशषेतः त्याचें वशंज जे भट-ब्राह्मण त्यानंीं. मवाळाचंें मत असें कीं तडमळ-द्रडवि लोकडह 
मूळचे येथले नव्हेत तर ते आयांच्याडह आधीं बाहेरून आले, आडण आजच्या ‘भारता’च्या बाहेर असतानंा ं
त्याचंा व वैडदक आयांचा ककवा त्याचं्याडह पूववजाचंा संबधं असेल.— हें सवव आपण नजरेआि करंू). 
 

‘इसै’ चळवळीचें वरील धोरण मान्य नसणारेडह द्राडवि आहेतच. प्राचीन लोकगीताडद प्रकार पुन्हा ं
लोकासंमोर आणण्याबद्दल त्यानंाडंह उत्साह आहे; ‘इसै’ अडतप्राचीन व बेदपूवव हें डह त्यानंा ंमान्य आहे; मात्र 
त्याचंें म्हणणें असें कीं नाट्यशास्त्रम् पासूनच इसैवर वैडदकाचें संस्कार सुरंू झाले, आडण जो संस्कृडतसंगम 
हळंूहळंू होत स्ट्स्थरावला तो इष्ट व ग्राह् असाच आहे, व डशवाय त्यातं भर टाकणारे द्रडवि लोक भरपूर 
असल्यामुळें  आजचें द्राडवि संगीत हें द्राडविानंा अडभमानास्पद आहे. 
 

हें केवळ पडरस्ट्स्थडतडचत्रण केलें . द्राडवि परंपरा पाहण्याची येथें आवश्यकता का,ं याचें उिर 
त्यामध्यें डमळतें. 
 

डवद्वान् डवशषेज्ञानंीं ग्राह् ठरडवलेला इडतहासभाग पुढीलप्रमाणें आहे. द्राडवि संस्कृडत ही या खंिातं 
अडतप्राचीन हें डनर्मववाद. बलुडचस्तानातंील ब्राहुई भाषा द्रडविभाषा आहे, मोहंजोदिो–हिाप्पा वगैरेंमधील 
संस्कृडत द्रडविससं्कृडतच होती. कहदुस्तानाच्या पूववपडिम डकनाऱ्यावंरून व डकनाऱ्यापंासून होणारा अंतगवत 
व बाह्देशीय जलमागाचा व्यापार हाडह प्राचीन आहे व त्यातं द्रडविलोकच प्रथम व प्रामुख्यानें. प्राचीन 
द्रडवि संस्कृडत अत्यंत पुढारलेली, सवांगीण अशी होती. संस्कृत भाषा ही ‘संस्काडरत’ भाषा आहे आडण 
वैडदक संस्कृतमध्येंडह द्राडवि शब्द आढळतात. हें सवव खरें, तरी ज्याला आज आपण ‘इडतहास’ म्हणतों 
तशा प्रकारचीं स्पष्ट डवधानें करण्याइतपत नेमका पुरावा बुद्धकालाआधींचा म्हणजे डक्रस्तपूवव ५०० च्या 
आधींचा उपलब्ध नाहीं–तो वैडदकाबंद्दलडह नाहीं; रामायणाडद गं्रथ हे या बाबतींत डनर्मववाद ग्राह् म्हणता ं
येत नाहींत. कालातंरानें म्हणा, द्रडवि संस्कृडत अशी फक्त वेंगी (आंध्र), पाण्ड्य, चोळ अथवा चेडर, म्हणजे 
आजचे आंध्र–तडमळ–केरळ–कनाटक यापंुरतीच राडहली आडण डतच्यातंडह संस्कृतोद्भव घटक आले ककवा 
आधीं होते. कल्याणी व बदामी येथील ‘महाराष्रीय’ चालुक्य हे मूळ वेंगीचेच! (वेंगीच्या डवस्तारातं ककलग 
म्हणजे उडिसाडह आला). अशोकाचें साम्राज्य म्हणून जें आज लोकप्रडसद्ध आहे, तें फार अल्पजीवी होतें. 
समुद्रगुप्ताची या भागामध्यें केवळ फेरी झिली, परंतु त्यानंतर गुप्ताचं्या हुकूमतीखालीं बरींच वषें काहंीं 
दडक्षणभाग राडहला. या द्रडवि प्रदेशातं सतत सौख्यशाडंत नादंत होती असें नाहीं, छोट्यामोठ्या स्वाऱ्या–
आक्रमणें हीं परस्पर होतच असत. मुसुलमानाचंा प्रवशे या भागातं सुमारें बाराव्या शतकातं झाला हेंडह खरें 
नाहीं, तो बराच आधीं झालेला होता; आडण महंमदकालाआधीं म्हणजे डक्रस्तीशक सुमारें ७०० च्या आधींडह, 
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आरब वगैरे लोकाचंें दयामागें येणें–जाणें असेच. ‘भटाब्राह्मणा’ंचे संस्कार, म्हणजे शवैवैष्णवपंथीय 
आचारडवचार आडण पारलौडकक धारणा, हें डनदान डक्रस्तकाळापासून तरी तेथें स्ट्स्थरावलेलेंच होतें आडण 
संस्कृत भाषाडह डनदान तेव्हापंासूनच सुडशडक्षताचं्या अंगवळणीं पिंू लागली होती. संस्कार–संक्रमण केवळ 
उिरेकिून दडक्षणेकिे असेंच, हें म्हणणें ग्राह् होणार नाहीं; ही अशी प्रडक्रया उभयमागी असणारच. 
राज्यकत्यांच्या लढाया म्हणजे सासं्कृडतक इडतहास नव्हे. ज्याला स्थूलमानानें कहदुधमव म्हटलें  जातें तो 
आचार–डवचार मात्र ‘काशी ते रामेश्वर’ अशा भावबधंाचा दुवा झाला आडण हें डनदान डक्रस्तकाळापासून 
झालें . 
 

आता ंसंगीताकिे वळंू. अडतप्राचीन उल्लखे डमळत नाहींत. प्राचीन काळापासून डक्रस्तकाळापयंतचा 
उपलब्ध असलेला गं्रथ म्हणजे तोलकस्ट्प्पयम्; हा भाषा, व्याकरण, छंद, काव्य वगैरेंबद्दलचा–मुख्यतः 
व्याकरणाचा–गं्रथ आहे. त्यामध्यें अत्रुपदै या स्तुडतपर काव्याचीं लक्षणें आहेत. हा गं्रथ पाडणडनकपगलाचं्या 
गं्रथासंमान व समकालीन असावा. सुमारें डक्रस्तकाळापासून डक्रस्तशक ४०० पयंतचा काळ हा द्राडविाचंा 
बहराचा काळ; त्याला ‘सघंम्युग’ म्हणतात. उच्चार संगम्, अथव सववद्राडविाचंा–मुख्यतः तडमळ–संघ. 
त्यामध्यें डसलाप्पडधकारम्, पट्टुपट्टु, पडरपदल, कल्लदम् वगैरे गं्रथ आहेत. (पंचभारतीयम्, 
भरतसेनापतीयम्, इन्द्रकडलयम्, वगैरेंचा उल्लखे आढळतो परंतु ते गं्रथ उपलब्ध नाहींत.) 
 

डसलाप्पडधकारम् हें दीघवकाव्य आहे. त्यातं जागजागीं इसै, पलै (मूच्छवना), कुट्ट (नृत्य), कुट्टन् 
(नटनतवक) वगैरेंचे उल्लेख आहेत. नानातऱ्हाचें याळ् (वीणा) आहेत व त्याचंें सालंकार सुडवस्तृत वादन 
कसें त्याचे उल्लेख आहेत. डकलै–नट्पु (वादीसंवादी), आयप्पलै, डत्रकोणपलै, चतुरपलै, वट्ट ही 
औिुवषािवसंपूणव सप्तकव्यवस्था आहे. कुरल डतरुप,ु आहडनलै, पुरडनलै, आरुडहयाल, पेरुडहयाल अशी 
मूच्छवनाडसडद्ध आहे. सेंपलै (हडरकाबंोजी), पदुमालपलै (कल्याणी), सेव्वडळपलै (टोिी), आरंुपलै 
(करहरडप्रया), कोडिप्पलै (शकंराभरण), डवलाडरपलै, मेचेम्पलै (नटभरैवी) हीं सप्तकें  असून त्यातंील 
तोनु्रपदुमुरै हें आद्यसप्तक व डवलाडरपलै हें आज अनुपयुक्त असें आहे. तीस प्रकारचीं तालवाद्यें असून त्यातं 
तन्नुममैळवु (मृदंगम्) चेच मुळीं आहमुळवु, आहप्पुरमुळवु, पुरमुळवु, पुरप्पमुळवु, पण्णममुैळवु, कलैमुळवु 
असे प्रकार आहेत. अधवमातै्रपासून १६ मातै्रपयवतचे असे चार ‘तालम् ’ आहेत, तालाचं्या ६–८ मट्टम् म्हणजे 
गडतजाडत आहेत, आडण ताल ओडरयल–ताडन ओडरयल हे डवस्तारप्रकार आहेत. हें व आणखी बरेंच वणवन 
कथेच्या ओघानें आणलें  आहे, डचडकत्सा नाहीं. परंतु हा मागवदशवक गं्रथ ठरतो. आडण महत्त्वाची बाब म्हणजे 
यातंील बहुतेक सवव घटक नाट्यशास्त्रम्शीं तंतोतंत समान आहेत! फरक असा जवळजवळ नाहींच! 
 

पट्टुपट्टु हा काव्यसंग्रह आहे व त्यातं छंद व गीत अनुस्यूत आहे. पडरपदल हाडह एक डवडवधागंी 
संग्रह आहे. 
 

(दडिल आडण कोहल याचें गं्रथ नाट्यशास्त्रम्च्याच काळातंले असाव ेअसें मत श्री. काणे यानंीं 
आपल्या ‘संस्कृत काव्यशास्त्राचा इडतहास’ (डहस्टरी ऑफ् संस्कृत पोएडटक्स्) मध्यें व्यक्त केलें  आहे. तें जर 
खरें माडनलें , आडण ते जे गं्रथ होते त्याचं्यापैकींच खंडित–त्रुडटत भाग म्हणजे आज उपलब्ध असलेले 
‘दडिलम्’ व ‘संगीतमेरु’ असें ठरलें , तर या दोन्ही गं्रथाचंीं हस्तडलडखतें–जीं जशी काय आहेत तीं–
डतरुवेंकटम् येथें मलयाली डलडपमधील डमळालीं, भारतातं इतरत्र अजून डमळालीं नाहींत, हें लक्षातं 
घेण्यासारखें आहे. नाट्यशास्त्रम्च्या एकूण ४४ हस्तडलडखत प्रती, गायकवाि ओडरएण्ट्ल ् सीरीज्च्या 
संपादकानंा ंकाश्मीरपासून रामेश्वरपयंतच्या सवव भभूागातं डमळाल्या, त्यापंकैींडह अनेक द्राडवि देशातूंनच 
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डमळाल्या; नाट्यशास्त्रम्वरील एकमेव उपलब्ध टीका ‘अडभनवभारती’ डहच्या तर ज्या थोड्या डमळाल्या 
त्यातं डनम्म्या चेल्लापुरम् (काडलकत) व त्रावणकोर येथून; – अडभनवगुप्त हा काश्मीरी तरीडह.) 
 

संघम्–युगातंील वाङ्मयावर नंतर अनेक टीकाभाष्यें झालीं. त्या ंसवांवरून स्पष्ट डवधान कडरता ं
येतें कीं संघम्–युगातंील संगीतपद्धडत ही वैडदक अथवा नाट्यशास्त्रम्मध्यें वणवन केलेल्यापकैीं परंपरेची 
ककवा उगमाची असो वा नसो, उभय पद्धतींमध्यें डवलक्षण आडण बहुधा तंतोतंत साम्य तर आहेच; आडण 
(हळंूहळंू म्हणा), संस्कृत शब्दपडरभाषाडह त्यातं आढळते. 
 

प्राचीन तडमळ इसै चा आजचा वतावप्रयोग ऐडकला तर त्यातं आडण या द्राडवि पद्धडतमध्यें काहंीं 
महत्त्वाचा असा मूलभतू फरक डदसत नाहीं. 
 

सातव्या डक्रस्तीशकामध्यें, आडण तेव्हापंासून, शवै–वैष्णवपंथीयाचं्या धार्ममक गीतसंगीताला बहर 
येऊं लागला. शवैगीतें ‘देवरम्’ आडण वैष्णवगीतें ‘डदव्यप्रबंधम्’. देवरम् गीतें तडमळ आहेत आडण इसै 
चळवळीचा भर त्याचं्यावरच आहे. तीं वरम् नादै म्हणजे मध्यलयाचीं आहेत. त्याचंा राग पूवीं बहुधा मोहनम् 
असे म्हणतात; गीतें अडतशय सुबक सोंपीं लयतालबद्ध आहेत. त्याचं्या रचनाकारातं तीन अग्रस्थानीं; ही 
डत्रमूर्मत (मूवर) म्हणजे डतरुगुणसंबधंार, डतरुनवुक्कारसार (अप्पार) आडण सुंदरमूर्मत. याचं्याच बरोबरचे 
माडणकवाचकार. देवरम् सगंीतातं २४ राग आढळतात. त्याचंीं तत्कालीन नावंें व आजचीं नावंें यातं फरक 
आहे; जसें पंचमम्–आजचा अडहरी, कुकरजी–मलहारी, कौडशकम्–भरैवी, टके्कशी–काबंोजी, पळंपंजुरम्
–शकंराभरण, नट्ट-पंतुवराळी, इत्याडद. म्हणजे रागाचं्या नावंाबंद्दल घोंटाळा पुरातनचाच आहे!! देवरम् हा 
एक भजनप्रकारच, आडण त्याची भजनीमंिळी ती ओिुवार ककवा ओिुवमूर्मत. 
 

(देवरम् काळातंच कोरींव देवालयें आलीं. काचंीपुरम्  व माम्मल्लपुरम् येथील दगिी काम ७ व्या 
डक्रस्ती शतकातंील पल्लवराजानें करडवलें ; कुिुडमयमलै येथील डशलालेख प्रडसद्धच आहे.) 
 

दहाव्या डक्रस्ती शतकाच्या सुमारास देवरम्–डदव्यप्रबंधम् डवस्मृडतमध्यें गेलें . तें १८ व्या शतकातं 
डतरुवायूरचे गुरुस्वामी देशीकर यानंीं पुनरुज्जीडवत केलें . 
 

देवरम्च्या काळामध्येंच अदै्वती साधूसनं्याशाचंा ‘डसद्धारपदल’ हाडह गीतप्रकार आला. हे लोक 
डफरस्ते, म्हणून डसद्धारपदल गावंगन्ना पसरलें , लोकडप्रय झालें . 
 

डदव्यप्रबधंरचनाकारातं नाथमुडन हे मुख्य, त्याचें डशष्य मेलअहाि ुआडण डकळाहि ुहे अळवारबंधु, 
त्याचं्या गायनरीडतला ‘तालडवद्या’ म्हणत. आज हें फक्त पठणरूपानें राडहलें  आहे. 

 
जैन धार्ममक संगीतडह या काळातं फोंफावलें . त्यामधील डतरुिक्कदेवरकृत जीवककचतामडण हें 

दीघवकथाकाव्य प्रडसद्ध आहे, आडण डसलाप्पडधकारम् प्रमाणें त्यातंडह कथौघातं गायनवादननृत्याचे तपशील 
आले आहेत. 
 

हें संघम् युग उतरणीस जाऊं लागलें  तेव्हापंासून सवव जगातं प्रडसद्ध असलेलीं, आियवकारक 
बाधंणीचीं प्रचंि देवमंडदरें बाधंण्यास सुरुवात झाली. त्याचंें येथें वणवन नको; पण उल्लेख डवशषे हा 
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करावयाचा कीं त्यापंैकीं अनेक मंडदरामंध्यें ‘श्रडुतस्तंभ–गानस्तंभ’, ‘नादस्तंभ–लयस्तंभ’ आहेत! हलका 
आघात केला कीं प्रत्येकीं एकेक स्वरनाद उमटतो आडण वगेवगेळ्या स्वरनादामंध्यें नेमका सुसंवाद होतो, 
असें हें स्तंभडनमाण आहे, तें योजनाबद्धच असलें  पाडहजे. हम्पी, तािपत्री, डतरुवय्यर, लेपाक्षी, शचींद्रम् , 
अळवारडतरुनगडर, डतरुपडत, डतरुवेंकटम्, डतरुनेलवडेल, मदुरै, येथील मंडदरें या बाबतींत प्रडसद्ध आहेत. 
कंुभकोणम्, अळवारडतरुनगडर आडण चम्पकारमानल्लुर येथील मंडदरातं दगिातूंन कोरलेलीं सनईसारखीं 
‘नागस्वरम्’ वाद्यें आहेत. अनेक मूती अशा आहेत कीं त्याचं्या वगेवगेळ्या अवयवावंर हलका आघात 
केल्यास वगेवगेळे पण एकमेकाशंीं सुसंगत असे स्वरनाद डनघतात. हें सवव घिडवणारे कारीगर एतदे्दशीयच 
असणार. परंपरागत डशल्पाडद तंत्रडवद्या आडण जेथें एका उडद्दष्टासाठीं एका धारणेचा समूह जमतो अशी 
डठकाणें याचंा धमवपंथद्वारा ं योग साधून संगीत कसें दृढ केलें  गेलें  हें पहाण्यासारखें आहे. हा काळ 
डक्रस्तीशकाच्या १४ व्या शतकापयंतचा. 
 

देवालयाचं्या आश्रयानें जें संगीत वाढलें , त्यातं मोठी सनई (नागस्वरम्), नाना वीणा (याळ्, 
वीण)ै, मृदंगम्–तडवल–तंनुम ै वगैरे तालवाद्यें, झाजंा, घंटा, शखं याचंा डवशषे उपयोग. वशंपरंपरा 
गीतवाद्यनृत्याचं्या साहाय्यानें उपजीडवका करणारे जे लोक पूवींपासून असणारच, त्यातंील पोरुनार–
पन्नार–डवराडलयार– इसैपन्नार–याळपन्नार वगैरे वगव सुप्रडतडष्ठत झाले; देवदासी वगव वाढला व मान्यता 
पावला. देवळातंील नृत्यगान भस्ट्क्तभावानें करावयाचें तर त्याला ‘शास्त्रप्रमाण’ हवें म्हणून 
नाट्यशास्त्रम् पासूनची जी काय परंपरागत डवद्या चालत आलेली, ती डनष्ठनेें जतन केली गेली. फरक 
करावयाचा नाहीं हा कटाक्ष आला. अथात् त्या परंपरेचें शास्त्रज्ञान जपणारा, अभ्यासणारा वगवडह आलाच. हा 
बहुताशंीं वैडदक–पौराडणक ब्राह्मणवगव आडण काहंीं डवद्वान् क्षडत्रय. 
 

गं्रथडनर्ममडतडह आलीच, पण ती नंतर पाहंू. तूतव येथें मुद्दा वगेळा आहे. तो असा. प्राचीनकाळापासून 
गावंगन्ना संगीत असणारच. शतेकरी, कामकरी, कोळीसाळीमाळी, डस्त्रया, बालकें  वगैरेंसाठीं त्याचंीं त्याचंीं 
गीतें, ऋतुमानाप्रमाणें गीतें, नृत्यें, हेंडह असणारच. करमणुकीसाठीं तमाशासारखे प्रकार असणारच आडण 
त्यातं हास्यडवनोदाडदकच काय, ग्राम्य आडण कधीं अश्लील असेडह प्रकार असणारच—आडण आजडह 
आहेत! पण शेंकिों वषांत जें डटकतें, जतन केलें  जातें, ज्याचा अडभमान बाळगला जातो, तें ज्याच्याबद्दल 
काहंीं दबदबा आहे तेंच. म्हणजे प्रडतडष्ठत प्रगत संस्कृडत–अंग. हा साधारण डनयम संगीतालाडह लागू ंआहे. 
असें जें ‘प्रडसद्ध, मान्य’ संगीत त्याला धमवकें द्राचंा आश्रय डवशषे डमळाला. आडण जे अनेक छोटेमोठे 
राजेराजवािे जागीरदार, त्याचंाडह; व या श्रीमंत वगांत शवैवैष्णव बहुतेक सवव, म्हणून धमाचा धागा त्याचं्या 
षौकातंडह राडहला. 
 

पंधराव्या शतकाच्या सुरुवातीला अरुणडगडर हे प्रडसद्ध होते. हें मूळचें बंगाली नृत्यगीतकाराचंें 
घराणें, तंजाऊरमध्यें स्थाईक झालेलें . कािंार अनुभडूत व कािंार अलंकारम् हीं अरुणडगडरचीं 
अदै्वततत्त्वज्ञानप्रचुर गीतें अडतशय तालबद्ध आहेत. अरुणडगडर पुढें पडरव्राजक बनले आडण गीतें म्हणत कहिंू 
लागले. हीं गीतें एकूण १३००० होतीं म्हणतात. त्या देवस्तुतींना ‘डतरुपुगळ’ असें नावं आहे. 
 

ताल्लपाकम् येथील अण्णाम्माचायव (१४२४–१५०३) या मूळच्या शवै परंतु नंतर रामानुजाचंें 
वैष्णवमत स्वीकाडरलेल्या डवद्वान् संगीतज्ञ भक्तानें, गीतनृत्यद्वारा ं भस्ट्क्तयोग आचाडरण्यासाठीं तेलुगु व 
संस्कृत संकीतवनें सुरंू केलीं; त्याचा रचनाप्रकार ‘कृडत’ नावंानें प्रडसद्ध झाला. देवरम्, डदव्यप्रबधं आडण 
डसद्धार पदल हेंडह संकीतवनच, परंतु ‘कृडत’ मध्यें पल्लवी–अनुपल्लवी हे डवस्तारप्रकार आले. येथें 
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गीतालंकारावंर, गमकालापावंर डभस्त आली. जें केलेलें , बनलेलें , ती कृडत. ती एक जणू ंवस्तुच. कृडत 
म्हणजे ‘चीज’! डतच्यातं शब्दाइंतकें च महत्त्व स्वरवणालंकारयुक्त बाधंणीला (बंडदषीला) असतें. ही एकेक 
बंदीष म्हणजेच एकेक चीज, एकेक कृडत! 
 

कृडत वाढली, पसरली ती ज्याला ‘कनाटकसंगीतडपतामह’ म्हणतात त्या पुरंदरदासामुळें  
(१४८०–१५६४). हा महाराष्रीय! सासवि–पुरंदरातं जन्मून वाढलेला ‘श्रीडनवास कृष्णाप्पा नाईक’! 
उपरडत झाल्यावर भस्ट्क्त–वैराग्य साधण्यासाठीं पंढरपुरास गेला, आडण तेथें त्याला गीतगान स्फुरंू लागलें . 
व्यासराय या संगीतज्ञ रचनाकार तत्त्वज्ञानी मुत्सद्याचें डशष्यत्व त्यानें पत्कडरलें . ही ‘दासकुल’ परंपरा, 
अचलानंददास (नववें डक्रस्तीशतक) – नरहडरतीथव (१३ वें शतक) वगैरेंची; डतच्यातंच पुढें श्रीपादराज 
(सोळावें शतक) प्रडसद्ध झाले. पुरंदरदासाची व अण्णमाचायांची गाठं डतरुपडत येथें पिली; आडण भजनी 
कृडतमध्येंच वाढाव होऊन सरली–जन्यजात–अलंकारगीत हे प्रकार पुरंदरदासानें आणले. मुख्य म्हणजे 
सप्तसूिाडद पद्धडत ही त्यानें सुरंू केली. पुरंदरदासप्रणीत पद्धडतला ‘कनाटकसंगीतडशक्षाप्रकरणम्’ असें 
नावं आहे, स्वरभागातं मालवगौि सप्तक मुख्य माडनलें  आहे. पुरंदरदासानें ४७५,००० ‘देवाणवम्’ 
(भजनकृडत) रचल्या म्हणतात. त्या बहुतेक सवव कन्नि भाषेंत आहेत. पुरंदरदासापासून ‘कनाटक संगीत’ 
हा शब्द दाडक्षणात्य आंध्र – तडमळ – कन्नि – मलयाली याचं्यामधील तेलुगु, तडमळ, कन्नि, मलयाली 
संगीताला व त्यातंील संस्कृतडह गीतसंगीताला डवशषेत्वानें लावू ंलागले. 
 

पंचद्राडविापंैकीं ‘महाराष्र’ या सवांत कोठें, याचा डवचार पुढें होईल. 
 

पुरंदरदासानंतर मुव्वपुरीचे वरदैय्या हे वैष्णव गायक, के्षत्रज्ञ (‘के्षत्रागं’) या नावंानें प्रडसद्ध झाले. 
त्याचंीं तेलुगु गीतें–जीं एकूण ४२०० असें त्याचं्याच एका पदातं आहे–अडतशय सुबक सोंपीं रागतालबद्ध 
आहेत; त्यानंा ं ‘के्षत्रज्ञपदम्’ (‘के्षत्रागंपदम्’) म्हणतात. हें तोंपयंतच्या सवव द्राडविसंगीतातं अडभजात, असें 
काहंींचें मत आहे. सुमारें शभंर के्षत्रज्ञपदें आजडह डटकलीं आहेत. वरदैया व त्याचं्या मुव्वपुरी गावंातंील 
गोपालमडंदरातंील देवदासी मोहना याचंी कथा, उडिसामधील ककदुडबल्व येथील गीतगोकवदकार जयदेव व 
त्याची पत्नी पद्मावती याचं्यासारखीच आहे; के्षत्रज्ञपदें अष्टपदीसमान आहेत. के्षत्रज्ञानें गीतगोकवदडह 
द्रडविप्रातंातं आणलें , त्याचें नृिनाट्य तयार केलें . 
 

नंतर सुमारें १६५० च्या आसपास आड्िंकीचे गोकवदशास्त्री हे कडव व गीतरचनाकार साधु बनून 
नारायणतीथव या नावंानें वराहूर गावंातंील वेंकटेश्वर मंडदराच्या आश्रयाला आले. हे वैष्णव. त्याचंी रचना 
‘कृष्णलीलातरंडगणी’ म्हणून प्रडसद्ध आहे. ती अत्यतं लोकडप्रय झाली. पुढें त्यागराजानंीं डतच्यावरूनच 
स्फूर्मत घेतली. 
 

नेरूरचे सदाडशवब्रह्मेंद्र, गोकवदपुरम्चे बोधेंद्रयडत व डतरुडवसनल्लूरचे श्रीधर वेंकटेश्वर (‘अय्यावल’) 
या संतत्रयीनें गावंोंगावं पडरभ्रमण करून भजनमठ स्थाडपले, नामसंकीतवन वाढडवलें . भजनमठ हीं जणू ं
संगीतडवद्यालयें आडण आपलीं आजचीं ‘म्यूडझक् सक्वल्स्’; पण गावंोंगावंचीं. 
 

या भजनमठातं महाराष्रीयाचंाडह वाटंा होता! 
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काचंीपुरम्चे रामस्वामी दीडक्षतर हे वेंकटमखीचा [चतुदवण्िीप्रकाडशका या गं्रथातं गं्रथकत्यानें फक्त एकाच जागीं 

आपलें  नावं वेंकटमखी साडंगतलें  आहे; इतरत्र अनेक स्थळीं वेंकटाध्वरी म्हणवलेलें  आहे.] नातू मुद्दु वेंकटमखी याजजवळ 
तंजाऊर येथें रागपद्धडत डशकले. त्यानंीं पूजेच्या वळेीं नागस्वरम् व नृत्य असावेंच असा दंिक पािला. त्याचें 
वणवम्, कृडत, रागमाडलका--डवशषेतः ‘अष्टोिरशतरागतालमाडलका’ –हे प्रडसद्ध आहेत. डववादी (अछोप, 
अप्रचडलत) राग त्याचं्यामुळें  पुढें आले. मुथुस्वामी दीडक्षतर या सुप्रडसद्ध रचनाकाराचे रामस्वामी हे विील. 
 

ऊट्टुकिुचे वेंकटसुबय्या याचंीं ‘कृष्णगानम्’ डह अजून लोकडप्रय आहेत. त्याचं्या तडमळ कृडत 
डवडवध प्रकारच्या आहेत. ‘डतल्लाना’ हा प्रकार त्यानंीं वाढडवला. आडण मुख्य म्हणजे, के्षत्रज्ञानें सुरंू केलेला 
नाट्य म्हणजे गीतवाद्य-नृत्यसडहत कथाकथनप्रकार त्यानंींच स्ट्स्थर, लोकडप्रय केला. जयदेवाच्या २४ 
अष्टपद्या आज तडमळ संगीतातं अढळ झाल्या आहेत त्या वेंकटसुबय्यामुंळेंच. हा नाट्यप्रकार, ‘नाटकमेल’ 
नावंानें, मेरिुर वेंकटरामशास्त्री (१७३१-१७७८) यानंीं वर्मधत केला व पुराणकथाचं्या द्वारें गावंगन्ना नेला. हे 
नाटकमेल संस्कृत व तेलुगुमध्यें असत. तडमळमध्यें ते आणले डशयाळीचे अरुणाचलकडव आडण त्याचें नट 
गायकडशष्य कोदंिरामन् व वेंकटरामन् यानंीं. त्याचंें ‘रामनाटकम्’ लोकानंीं िोक्यावर घेतलें . 
 

परंतु वेंकटसुबय्याचं्या काहंीं आधीं हा नाटकप्रकार स्ट्स्थर होऊं लागला होता. शहाजी राजे 
भोंसले–व्यंकोजीराजे–शहाजी महाराज या वशंावळीपकैीं दुसरे शहाजी महाराज (१६८६–१७१०) हे 
तंजाऊरचे राजे अडत डवद्वान् व संगीतज्ञडह. त्यानंी ‘शकंरकाली नटन संवाद’ हें नाट्य संस्कृत–मराठी–
कहदी–तेलुगु–तडमळ अशा पाचं भाषातं केलें ; व त्यानंतर शकंर-काली व डवष्ण–ुलक्ष्मी–पडरणय असे दोन 
कथाभाग दोन खंिातं दाखडवणारें ‘पाल्लकीसेवाप्रबधंम्’ करून त्याचे प्रयोगडह करडवले. द्राडविातंील 
‘नाट्य’ असें हेंच पडहलें . नंतर तें स्वातंत्र्यप्रास्ट्प्तच्या काळापयंत दरवषी डतरुवयूर येथील मंडदरातं केलें  
जाई. वेंकटसुबय्या बहुजनसमाजाकिे पोहोंचले हा फरक. 
 

शहाजीमहाराजाचें डचरंजीव तुळाजीराजे पडहले (राज्य १७२९–१७३५) याचंा गं्रथकार म्हणून 
उल्लेख पुढें करावयाचा आहे. परंतु त्याचें डचरंजीव सरफोजी राजे (राज्य १७९८–१८३३) हे फारच 
सवांगीण ठरले. ससं्कृत–कहदी–मराठी–तडमळ–तेलगु–मलयाली–कन्नि या भाषाडंशयाय इंग्रजी व फ्रें च 
भाषावंरडह त्याचंें प्रभतु्व होतें! (त्याचं्या हातचीं इंग्रजी पत्रें उपलब्ध आहेत). त्याचंें ‘श्रीलक्ष्मीनारायण–
कल्याणम्’ हें नाट्य, ‘यक्षगान’ या नावंानें कन्नि प्रातंातंील बहुजनासंमोर आलें  व आपले आद्य नाटककार 
डवष्णुदास भाव ेयानंा ं त्या परंपरेपासूनच स्फूर्मत डमळाली म्हणतात. ‘कोरवजंी–कोव्याचे संगीतडजनस’ हें 
नाट्यनृिपुस्तकडह प्रडसद्ध आहे. 
 

[हें तंजाऊरचें मराठी ‘कनाटक’ राज्य व्यंकोजीराजानंीं १६७३ सालीं सुरंू केलें , त्याआधीं तेथें 
‘नाईक’ वशंाचे राजे असत व तें नाईकराज्य –डतरुडचरपलै, मदुरै, उिर व दडक्षण आकाट व कचगलपेट हे 
प्रातं–आठशें वष ेम्हणजे सुमारें नवव्या डक्रस्ती शतकापासून होतें, आडण साडहत्यसंगीतकलानंा ंउिेजन हें 
त्याचंें वैडशष्ट्य असे. डवजयनगरच्या डवध्वसंाचा (स्थापना १३३६, रक्कसगीतंगिगी–ताडलकोटा–ची लढाई 
१५६५) त्यावर काहंीं पडरणाम झालेला डदसत नाहीं!] 
 

पडहल्या तुळाजीराजाचं्या आश्रयाखालीं पडचडमडरयम अिैयाप्पैयर हे तानवणवम्साठीं प्रडसद्ध असे 
गायक होते. त्याचंा डशष्य पल्लवी गोपालऐय्यर, ‘नवरत्नमाडलकेचा रचनाकार,’ हा आजडह तानवणांत 
अजोि माडनला जातो. स्वरलयाचें जोिीनें प्रस्तार हें तानवणांचें वैडशष्ट्य. 
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काचंीपुरमचे डशवरामन् हे संन्यासी बनून पालारनदीकाठीं आश्रम बाधूंन रामचंदे्रन्द्र अथवा 
‘उपडनषद्ब्रह्मम्’ नावंानें डवख्यात झाले. ते स्वतः, डचदंबरनाथ योगी, आडण काशीहून आलेले संगीतस्वामी 
ही त्रयी तुळाजींच्या काळातं ‘ज्ञानपीठा’ समान होती. त्यागराज आडण मुथुस्वामी दीडक्षतर याचंें तें 
स्फूर्मतस्थान. 
 

त्यागराज (१७६७–१८४७), श्यामशास्त्री (१७६३–१८२७) व मुथुस्वामी दीडक्षतर (१७७५–१८३५) 
ही कनाटकसंगीताची वदं्य डत्रमूर्मत. श्यामशास्त्रींचे लयतालाचें डशक्षण, बनारसचे संगीतस्वामी यानंीं केलें ! 
त्यागराजाचें संगीतगुरु सोण्टी (= शौण्िी) वेंकटरामयैा व उपडनषद्ब्रह्मन्. त्यागराजाचंी आई सीताम्मा 
डहनें त्यानंा ंपुरंदरदासाच्या कृती डशकडवल्या. त्यागराजाचं्या रचनामंध्यें स्वरागंगत लयभेद आडण डवषमग्रह 
याचंें महत्त्व फार आहे. कनाटक संगीतामधील कलात्मक लयप्रस्तारामंध्यें त्यागराजाचंें कायव फार मोठें 
आहे. त्याचंें रागदारीवर प्रभतु्व व सुसंवादी स्वररचना तर प्रडसद्धच आहे. एिुप्प ु(डवदारी), आरुिी व मुथैप्पु 
या रागालस्ट्प्तच्या अंगावंर, समतोल बाधंणीवर, त्याचंें प्रभतु्वच होतें. मुथुस्वामी दीडक्षतर हे रामस्वामी 
दीडक्षतराचें थोरले डचरंजीव, त्याचंी रचना फक्त संस्कृतातं आहे. लय संथ व िौलदार. चाली गमकप्रधान 
व भारदस्त. शब्दाचंा भरणा जास्त. जणू ंधु्रपदच. 
 

राजे भोंसल्याशंीं तुलना कडरता ंयेईल असे त्रावणकोरचे महाराज स्वाती डतरुनल (१८१३–१८४७) 
होऊन गेले. त्यानंीं संगीतकलेची अडभवृडद्ध केली. परंतु आता ंआपण एकोडणसाव्या शतकाच्या मध्यावर 
आलों, तेव्हा ंअडधक डवस्ताराची गरज नाहीं. 
 

आता ं अगदीं त्रोटकपणें डदलेली महाराष्रापुरती ही सनावळी पहा. डक्रस्तीशकाच्या पडहल्या 
शतकातं सातवाहनापंैकीं हाल याची गाथासप्तशती (गाहासिसई). हें प्राकृत काव्य सवाथानें लोककाव्य 
असून गेयडह आहे. ११२६-११३८ मध्यें गुलबगा भागातंील कल्याणी येथें राजा असलेला भलूोकमल्ल 
सोमेश्वर चालुक्य. त्याच्या ‘मानसोल्लास अथात् अडभलाडषताथवकचतामडण’ गं्रथाच्या चौर्थया भागावरून स्पष्टच 
आहे कीं हा राजा श्रेष्ठ संगीतज्ञ होता. ज्ञानदेवाचं्या (१२७५–१२९६) ज्ञानदेवीमध्यें डकत्येक संगीतसबंद्ध 
उल्लेख आहेत. त्याचें हडरपाठ व या भाविंाचें अभगं गेय आहेत. मुक्ताबाईची समकालीन महदाइसा, बीि 
भागातंली. डतचे प्रडसद्ध ‘धवळे’ गाण्यासाठींच आहेत. नामदेव (१२७०–१३७०), जनाबाई याचें अभगं व 
नरेंद्राचें रुस्ट्क्मणीस्वयंवर (१२९२), अज्ञानडसद्धाचीं पदें (सुमारें १३७०), हीं गेय आहेत. नामा पाठक (१४ वें 
ककवा १५ वें डक्रस्तीशतक) याचीं ‘प्रकरणें’ हीं नाट्ययोग्य का ंमानंू नयेत? भानुदास (१४४८–१५१३) याचंीं 
पदें तर गीतेंच आहेत. डवष्णुदास नामा (१५८० सुमारें) याचं्या आरत्या गाण्यासाठीं आहेत. एकनाथ 
(१५३८–१५९९) हे तर गीतरचनाकारच! ते संगीतज्ञ असले पाडहजेत. प्रबंध, धु्रपद हे शब्द इतर कवींच्या 
गीतातं आले, पण नामदेव व दासोपंत याचं्या काव्यातं ‘ख्याल’ हाडह शब्द आहे. दासोपंताचं्या अनेक गीताचें 
राग असे त्यानंीं डदले आहेत. मुक्तेश्वराच्या (१६०९–?) भपूाळ्या गेय आहेत. तुकाराममहाराज (१५८८–
४९) हे तर कीतवनातं रंगलेले, आडण कीतवन हें नृत्यगानच. अडगनदासचा (१६५९) व तुळशीदासचा (१६७०) 
पोवािा प्रडसद्ध आहे. कृष्णमुडन वाईदेशकर याचंें रुस्ट्क्मणीस्वयंवर (१६६२) अनेक वृिातं आहे. रामदासानंीं 
‘गीतछंदप्रबधंाचंें’ गुणगान जागजागीं केलें  आहे. रघुनाथपंडिताचंें नलदमयतंी–आख्यान एकाद्या 
नृिनाट्यकथेसारखेंच आहे! उद्धवडचद्घनाचंी (सुमारें १६५०) पदें हीं गाण्यासाठीं आहेत; तसेच 
मध्वमुनीश्वर. श्रीधराचें ‘गेला अडभमन्य’ू हें गीत प्रडसद्ध आहे. अमृतराय तर गायककवीच. त्याचं्यावळेचे 
पेशव ेनानासाहेब (बाळाजी बाजीराव) याचंा संगीतनृत्याचा षौक डवख्यात आहे. सोडहरोबा अंडबये (१७१४–
१७९९?) हे एक गायककडव. महादाजी कशदे धु्रपदरचनाकार व स्वतः भक्त गायक. (मृत्यु १७९४!) 
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पे्रमाबाईचें ‘गड्यानंों, कृष्णगिी अपुला’ याची चाल सौभद्र नाटकातं डकलोस्करानंीं घेतली! वणेुगीतें 
रचणारे देवनाथ महाराज सुरजीअजंनगावंचे, लहरी मुकंुद शाहीर, सोलापुरचे रामजोशी, होनाजी 
डशलारखाने–बाळा करंजकर ही जोिी, संगमनेरचे अनंतफंदी, जेजुरीचा सगनभाऊ, हणैचा प्रभाकर, 
नाडशककिचे परशुराम, हे सवव गायक. – यातं फक्त प्रडसद्ध, व ज्याचं्या गेयत्वाबद्दल वाद नाहीं असे 
घेतले. इतर असंख्य आहेत व त्यामंध्यें महानुभाव व जैनडह आहेत. 
 

भवभडूत हा महाराष्रीय संगीतज्ञ. कल्याणीचा १०७६–११२६ मधील चालुक्यराजा डत्रभवुनमल्ल उफव  
परमदी ककवा जयदेव अथवा डवक्रमाकंदेव; हाडह संगीतज्ञ; सोमेश्वर चालुक्याचाच डपता. सोमेश्वराचा पुत्र, 
प्रतापचक्रवती जगदेकमल्ल (राज्य ११३४–११४५) याचा संगीतचूिामडण गं्रथ मान्य आहे. 
संगीतरत्नाकरकता शार्ङ्व देव याचें घराणें मूळचें काश्मीरी खरें, पण तीन डपढ्या देवडगडरच्या यादवाचंें 
आडश्रत. वरंगळ हें तेलंगणातं, तेथील जयसेनापडतचा नृत्यरत्नावली गं्रथ १२४९ चा प्रडसद्ध आहे. 
गोपालनायकाबद्दल डनडित साधार माडहती नाहीं; परंतु तोडह देवडगडर येथें आडश्रत होता अशी कहाणी आहे. 
वरंगळचा शृगंारशखेर यानें आपल्या अडभनयभषूण गं्रथामध्यें (१३३०?) रागराडगणींचें भायापडतपद्धडतनें 
वगीकरण केलें ! रत्नाकरावर संगीतकलाडनडधटीका डलडहणारा चतुरकडल्लनाथ हा डवजयनगरचा राजा 
इम्मडिदेवराय (१४४६–१४६५) याचा आडश्रत. 
 

शहाजीराजे भोंसले हे बंगळूर व तंजाऊर या कनाटकी सुभ्याचें सुभेदार होते, व शहाजीराजे, 
संभाजीराजे, शाहूछत्रपडत, (राज्य १७०८–१७४८) गीतनृत्याचे भोक्ते होते. छत्रपडत डशवाजी महाराज मात्र 
या गोष्टींना ं वृथा कालके्षप मानीत पण ते संगीतदे्वष्ट े नसावते. पडहला बाजीरावडह (१७२०-१७४०) 
नृत्यगीताचा भोक्ता होता. राघोबादादा, नानासाहेब पेशव,े (१७४०–१७६१) दुसरा बाजीराव (१७९५–
१८१८) हे त्यावंर ताण. थोरल्या माधवरावाचं्या (१७६१–१७७२) दरबारीं सुप्रडसद्ध नतवकी व गाडयका 
व्यंकटनरसी ही काहंीं काळ होती. साताऱ्याचे शेंवटचे तीन छत्रपती स्वतः पखवाज वाजवीत. 
 

बहामनी राज्यें सुप्रडतडष्ठत होताचं [१३५० सुमारें] त्या त्या दरबारीं गाणेंबजावणें सुरंू झालें . त्यातं 
डवजापुरच्या आडदलशहानंीं बरेंच लक्ष घातलें . दुसरा अली आडदलशहा [१५५७–१५८०] यानें तर स्वतः 
धु्रपदाडद रचना केली, त्यातं काहंीं मराठीडह. त्याचा डकताब–इ–नउरस गं्रथ प्रडसद्ध आहे. हैदराबादेच्या 
डनझामाचंा तर कलावतंासं मोठाच आश्रय असे, सुमारें १८०० मध्यें तेथें डनदान दहातरी फार मोठमोठे 
गायक होते व ते ख्याल म्हणत! या दरबाराचंें पुणें–साताऱ्याशीं दळणवळण असे व कलावतंाचंी 
देवाणघेवाणडह होई. झाइन् उल्–अबदीनखाकंिे तेथें डशकलेले बापूराव बुधकर हे १८१०–१८४० मध्यें 
साताऱ्याच्या महाराजाकंिे, वाडरसअलीखा ंयाचं्या जोिीनें, ख्यालधु्रपदगायक म्हणून होते. १८४०–५० च्या 
सुमाराला वाईं येथें चंद्रभागा म्हणून कोणी ‘सुस्वरूप नतवकी, ख्यालटप्पा गाण्यातं नामाडंकत’ असून डतची 
कीर्मत लखनउपयंत पोहोचली होती. [ग्वाडलयरचे प्रडसद्ध बळवंतराव व गणपतराव भयैा हे या चंद्रभागेचे पुत्र; दौलतराव महाराजाचंी 
सतंडत.] डहराबाई–कमलाबाई या मायलेकी ‘सीधा ख्यालपल्टा’ गात. महाराष्रातंील डकफायतअली वृद्ध 
झाल्यामुळें आपली ‘ख्याल गाण्यातं बड्याबड्यानंा ं मागें टाकणारी’ पन्नास वषें उमरीची कन्या रहीमन 
डहच्यासह उिर कहदुस्तानातंील चरखारी या डरयासतींत परत गेले होते. 
 

तंजाऊरकिील भजनातं महाराष्रीय हडरदास–कीतवनकारानंीं आघािी मारली, आडण त्यानंीं 
हडरकथा [कीतवन] व कालके्षपम् [भजन] हे प्रकार लोकडप्रय केले. उलट सवाई माधव रावाच्या [मृत्यु 
१७९५] पदरीं पावंा भीमराव हा तंजाउरी वणेुवादक होता. 
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या त्रोटक वृिातंावरून ‘आपल्या’ म्हणजे महाराष्राच्या संगीतपरंपरेचा धागा सहज जुळतो. त्यातं 
द्राडवि परंपरा कोठें डकती याचाडह तकव  कडरता ं येतो. प्रस्तुत पुस्तकाचा डवषय ‘लयतालडवचार’; त्यातं 
गीतगान व छंदडह येतात. त्या दृडष्टनें डवचार करण्यास ही सामग्री पुष्कळ आहे. 
 

द्राडवि परंपरेकिे पुन्हा ंवळावयाचें तर स्पष्ट होतें कीं तडमळ इसैवाल्याचंा दावा काहंीं असो, जें 
सध्या ंचालंू आहे तें नाट्यशास्त्रम्, संगीतरत्नाकर, अण्णाम्माचायव, पुरंदरदास अशा क्रमपरंपरेचा वारसा 
सागंतें. तेव्हा ंआता ंहें पहावयास पाडहजे कीं या परंपरेमध्यें कोठें खंि पिला कीं काय, अथवा या परंपरेंतच 
असें काहंीं आहे कीं काय कीं ज्याचें वळण द्राडविाकंिे वगेळें  झालें  व इतर भारतातं वगेळें  झालें? 
 

म्हणून आता ं‘भारतीय परंपरे’किे जरा पाहंू. 
 

येथील भारतीय या शब्दाचा प्रथम अथव आपण भरतखंिातंील असा घेऊं, ‘भरतमुडनप्रणीतम्’ असा 
नव्हे. ही भारतीय परंपरा, काहंीं प्रमाणातं ज्ञात अशी, वदेोद्भव, वैडदक आहे म्हणतात. परंतु जे खरे मूळचे 
कोणी वैडदक (‘आयव’) असतील’ त्याचेंच आपण साक्षात् सरळ औरस वशंज असा सुप्त वृथाडभमान 
आढळतो व महाराष्रीयातंडह आढळतो त्याला काहंीं आधार–पुरावा देता ंयेणार नाहीं. ‘आपण’ ती परंपरा 
माडनतों एवढेंच. (बौद्ध, जैन हे अवैडदक, या वाक्याचा अथव वगेळा आहे, व त्या संदभांतील वदेप्रामाण्य या 
शब्दालाडह नेमका डवडशष्ट अथव आहे. राहणी–रहाटी या अथानें त्याचंी संस्कृडत बहुताशंीं वैडदकच समजली 
जाते. नवबौद्ध झाले तरी डचन्याजंपान्यापं्रमाणें रहाणी ठेवीत नाहींत.) 
 

वदेसंडहता छंदोबद्ध आहेत. ते छंद अक्षरसंख्येवरून व मात्रासंख्येवरून असे दोन प्रकारानंीं वगेळे 
सागंतात अशी समजूत आहे. परंतु ती पूणवतः खरी नाहीं, कारण जे अक्षरछंद (वैडदक), त्याचंीडह 
पादमात्रासंख्या साडंगतलेली आहे. याबद्दल खुलासा या पुस्तकातं ४·१ या टीपेंत (टीकाडटप्पणी : ४. 
लयपडरणाम–मात्रा, कला आडण मागव) वर काहंीं केलाच आहे. व्यवहारापुरता मािंावयाचा तर प्रश्न सोंपा 
आहे. पादातं अमुक इतकीं अक्षरें, हा डनयम पूणव डनयम होऊं शकत नाहीं. अक्षर म्हणजे नेमकें  काय, 
उदाहरणाथव क्, ख्, ओ, ई, ष््ट, क्ष ्हें प्रत्येकीं एकेक अक्षर कीं काय, एकेका अक्षराचे प्रकार डकती, त्याला 
उच्चाडरण्याला तुलनात्मक वळे डकती लागतो, हें साडंगतल्याडशवाय पादवणवन होणार नाहीं. [येथें व्याकरणाचा 
काय सबंंध, या प्रश्नाला उिर असें कीं भारतीय परंपरेंत उच्चारडवचार हा व्याकरणातंच येतो. त्यातं सुरुवातीलाच महाप्राण-अल्पप्राण, घोष–
अघोष, ऊष्म–अंतस्थ, अनुस्वार–अनुनाडसक–मुखानुनाडसक, डजह्वामूलीय–उपध्मानीय–डवसवग, सवंारप्रयत्न–डववारप्रयत्न इत्याडद नाना 
उच्चारभेद स्पष्ट वगीकृत आहेत. एकट्या अ या स्वराचे अठरा भेद दाखवले आहेत! ऱ्हस्वदीघव ऋ, ऋ–लृ मधील भेद आडण अभेद, इत्यादींचीडह 

डचडकत्सा आहे!] येथें डशक्षा व व्याकरण याचं्या अभ्यासाचंीच कासं धरावी लागते आडण यासाठींच हे डवषय पूवीं 
अभ्यासक्रमातं अत्यावश्यक असत. डशक्षाभागातं शब्द व त्यावंरील आघात, शब्दावयवपदप्रमाण आडण या 
अवयवावंरील आघात, शब्दसंडध आडण यथाप्रमाण उच्चारपद्धडत (स्वरोच्चार) हें प्रमुख असे. उच्चाराघात, 
शब्दसंडध, वाक्यसंडध, या सधंींच्या आधीं–नंतरच्या शब्दामंधील उच्चारभेद, हें प्राडतशाख्यातं प्रमुख असे. या 
सवाचें वगीकृत–डवडश्लष्ट डनयम सागंणारें शास्त्र व्याकरणातं येतें. हें लक्षातं घेतल्याडवना संडहतातंील 
लयबद्धता अजमाडवणें यथाथव होणार नाहीं. 
 

एकादशाक्षरी पाद ॥ दददद । दददलवल । व ॥ 

अथवा ॥ दददद । दददलवल । ल ॥ 

अथवा ॥ ददददद । ददलवल । व ॥ 
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ककवा ॥ ददददद । ददलवल । ल ॥ 
 

यापंकैीं कोणतातरी एक असू ंशकतो. आपल्या आजच्या रीडतप्रमाणें व = डवराम = १ मात्रा, द = 
दु्रत = २ मात्रा, ल = लघु = ४ मात्रा असें क्षणभर माडनल्यास अष्टाक्षरी पादाचे भाग व मात्रा (८)(१५)(१), 
(८)(१५)(४), (१०)(१३)(१) ककवा (१०)(१३)(४) यापंैकीं कोणत्यातरी एका प्रकाराच्या होतील. एकूण 
मात्रा २४ तरी ककवा २७ तरी. अशा ४ पादानंीं होईल तो डत्रष्टुभ् छंद. 
 
डत्रष्टुभ् छंदाचे प्रकार – १. ॥ दददद । दददलवल । व)(दददद । दददलवल । व) 

  (दददद । दददलवल । व)(दददद । दददलवल । व ॥. 

 २. ॥ दददद । दददलवल । ल)(दददद । दददलवल । ल) 

  (दददद । दददलवल । ल)(दददद । दददलवल । ल ॥. 

 ३. ॥ ददददद । ददलवल । व)(ददददद । ददलवल । व) 
  (ददददद । ददलवल । व)(दददद । ददलवल । व ॥. 

 ४. ॥ ददददद । ददलवल । ल)(ददददद । ददलवल । ल) 

  (ददददद । ददलवल । ल)(ददददद । ददलवल । ल ॥. 
 

असेंच इतर छंदाचंें. यातंील स्वरागंें यडत व खंि स्पष्ट आहेत. तात्पयव, ‘वैडदक छंद हे अक्षरछंद’ 
एवढ्यानें भागत नाहीं, आडण परमाथानें त्यामंध्यें मात्रा नामक कालभागाचंेंच महत्त्व ठरतें, व हे कालभाग 
मुखोच्चाराच्या वगेवगेळ्या तऱ्हानंीं (डक्रयानंीं) कालखंि डनमाण करून झालेले असे असतात. ही 
कालखंिडनर्ममडत कठोर–मृदु उच्चार, घोष–अघोष, आघात–अनाघात, क्षडणक अथवा अडधककाल डवराम 
म्हणजे स्तब्धता, इत्याडदकानंीं होते तशी स्वरनादाच्या उच्चनीचत्वानेंडह होते. अमुक एका स्थानीं म्हणजे 
उंचीवर स्वरनाद ठरडवला कीं तो स्वडरत, ‘वर चढला’ कीं उदाि, आडण ‘खालीं केला’ कीं अनुदाि. परंतु 
प्रत्येकानें सववकाळ आपापल्या ‘स्वडरता’ ची उंची (पट्टी) एकचएक ठेवावी असें योग्य नव्हे; स्वडरतडह 
उच्चनीच करता ंयेतो व करावा; तसें झालें  म्हणजे ‘स्वरान्तर’ झालें . स्वरान्तराचें डनयमबद्ध घालून डदलेलें  
प्रमाण तेंडह स्वरान्तरच. ‘पट्टी’ न बदलता,ं ‘एकसुरी’ म्हणणें तें आर्मचक, ‘दोन पट्ट्ट्या’ं त तें गाडथक, ‘तीन 
पट्ट्ट्यातं’ तें साडमक. पट्टी केव्हा ंडकती चढवावी, उतरवावी हें प्रत्येक प्रसंगीं ठरलेलें . त्यानुसार म्हणणें तें 
‘सुस्वर’ आडण उदािानुदाि यथाप्रमाण साभंाळून म्हणणें तें ‘सस्वर’ म्हणजे स्वरासडहत. स्वरनाद 
क्रमाक्रमानें चढत गेला कीं त्याची एक उंची अशी होते कीं जणूं छातीमधला (उरःस्थानचा) नाद कंठातं 
आला, त्यापढुें उंची वाढत गेली कीं अमुक मयादेनंतर नाद जणू ंिोक्यातं घुमला. म्हणून उरःकंठशीषव हीं 
तीन स्थानें. नाद डकती चढला म्हणजे त्याला वगेळें  स्वरत्व येतें याचें प्रमाण तो ‘यम.’ यम हे अनंतर म्हणजे 
एकाला एक लागून आहेत, पण ते पृथक् पृथक् असे वापरता ंयेतात, वापरले जातात. मुख्य यम असे सात, 
त्यानंीं आठ वगेवगेळीं स्वरत्वें होतात. त्याचंीं नावंें षड्ज, ऋषभ वगैरे. आठवा नाद असा भासतो कीं जणू ं
पडहल्या षड्जाचीच स्थानडभन्न प्रडतकृडत, जसा कोणीएक देवदि नामक मनुष्य आधीं तळमजल्यावर होता 
तोच आता ंवरच्या माळ्यावर आला आहे. यमामंध्यें काहंीं न्यूनाडधक्य होऊं शकतें व त्यामुळें ते ते स्वरनाद 
मृदु अथवा तीक्ष्ण असे भासतात. 
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येथें ‘स्थान’ बदललें  कीं आजच्या भाषेंत ‘सप्तक’ बदललें . परंतु एकदीि सप्तकातंडह खालचा 
‘स्वडरत’, मधला ‘स्वडरत’ व वरचा ‘स्वडरत’ असे उर–कंठ–शीषव यातूंन डनघूं शकतात; तींडह (शारीर) 
स्थानेंच. स्थान म्हणजे ‘ऑक्टेव्ह्’ व स्थान म्हणजे ‘रडजस्टर्’ असे दोन वगेळे अथव संदभानुसार होतात. 
 

हें सवव प्राडतशाख्यामंध्यें येतें, आडण छंदोलयाच्या लक्षणामंध्यें त्याचाडह अंतभाव होतो. (येथें 
डदलेला उदािाडदकाचंा व स्वरान्तराचा अथव, षड्जाडद आरोही व्यवस्था, आर्मचकाडदकाचंा अथव, हा मूळ 
गं्रथाधंारें अभ्यासाधारें व तकाधारें डदलेला आहे; संगीतावर डलडहणाऱ्याचंीं गतानुगडतक डवधानें वगेळीं 
आढळतील). [उदािाडद व्यवस्था ही केवळ नादबलभेदाची आडण डतच्यातंील उच्चनीचत्वडनदेश हे केवळ हात अथवा मान यासंाठीं; असें 
काहंींजण मानतात. येथें केवळ–‘सस्वर पठण’ व ‘सुस्वर पठण’ यातंील फरक ध्यानातं घ्यावयास हवा. स्वर शब्दाचे दोन अथव आहेत आडण ते 
एकाच पदाथाचे डद्वधारूप दाखडवतातः नादबलभेद व कंपदु्रडपभेद हे पूणवतः अलग असणें क्वडचत्, हा भौडतक अनुभव आहे. महाभाष्यातं 
उदािाडदकाचंी चचा ‘उच्चारप्रयत्न’ या साधारण नावंाखालीं केवळ साधारणतः केली आहे. डतच्या भरीला डशक्षा–गं्रथ घेतले पाडहजेत. त्यामंध्यें 
उच्चनीचत्व ध्वडनचेंच साडंगतलें  आहे, उदाि–अनुदाि–स्वडरत हे अनुक्रमें चतुः–डद्व–डत्र–श्रुडतक साडंगतले आहेत, ‘इडत व्यवहारास्ट्न्त श्रोडत्रयाः’ 
असें सागंूण श्रोडत्रय व सामग यातंील भेद दाखडवला आहे. प्रत्यक्ष श्रवणाला हे आधार घेतल्यावर या पुस्तकातं डदलेलाच डनष्कषव डमळतो, दुसरा 
नाहीं. प्रत्यक्षप्रमाणच मुख्य प्रमाण!] 
 

एका स्थानातं (म्हणजे आजच्या भाषेंत सप्तकातं) जरी सात यम असले तरी सातडह यमाचंा वापर 
हरप्रसंगीं करावयास हवा असें नाहीं. पठणातं एका पादभागातं तरी ‘स्वडरत’ एकच. पट्टी बदलली कीं 
स्वडरताची जागा बदलली, मग डतचेच उदाि–अनुदाि प्रकार करावयाचे. म्हणजे अनुदाि–उदाि हे एका 
स्वडरत पट्टीच्या आगेंमागें असलेले नाद, आडण स्वरातंर म्हणजे एक स्वडरतपट्टी सोिून देऊन दुसरी एक 
वगेळी धरावयाची. स्वरातंर हा उदािानुदािासारखा ‘स्वरनाद खालींवर हालवण्याचा’ प्रकार नव्हे; 
त्याचप्रमाणें आर्मचक-गाडथक-साडमक याचं्यापुढचा, ‘चार स्वर घेऊन’ म्हणण्याचा, प्रकार नव्हे. गाडथक 
म्हणजेडह ‘दोन सुराचंें म्हणणें’ नव्हे, तर एका पट्टीवर उदािअनुदािभेदानें म्हणावयाचें, मग पट्टी बदलून 
तसेंच करावयाचें; तसेंच साडमकातं अशा तीन वगेवगेळ्या पट्ट्ट्या. 
 

(आधीं सप्तकातं फक्त तीनच सूर होते, मग त्याचें चार झाले, पुढें पाचं झाले, आडण कालातंरानें 
एक जो मोठा ‘गाळा’ पिला त्यामध्यें आणखी दोन घातले,–या अशा काल्पडनक ‘इडतहासा’ला काहंींडह 
आधार नाहीं. प्रथम तीनचारच स्वर असले पाडहजेत कारण तें असंस्काडरत, प्राथडमक अनगि अवस्थेंतील 
मानवाकिून अपेडक्षत आहे, अशा तऱ्हेचे डवचार तर डवचारच नव्हेत, त्या डभकार कल्पना आहेत. आडण 
‘आडदमानवाचा पडहला उद्गार असाअसा होता’ वगैरे डवधानें तर फें कूनच डदलीं पाडहजेत). 
 

हें लक्षातं घेतलें  तर गायत्रीमंत्र, अथवा ऋग्वदेाच्या सुरुवातीचें ‘अस्ट्ग्नमीळे पुरोडहतं’, वगैरेंचें पठण 
कसें व त्याची डनयमबद्ध घिण कोणती तें सहज उकलतें. श्रवणानें तें नीट उमगतें. तें स्वरागंलयबद्ध आहे 
हें कळतें. 
 

उलट, लौडकक छंद हे मात्रासंख्येवरून जरी ठरतात तरी त्यामंध्येंडह अक्षराचंेंच महत्त्व असतें; 
कारण लघुगुरु वगैरे मात्रामानें जीं आहेत तीं घड्याळानें ठरत नाहींत तर अक्षरोच्चारानंींच परस्परप्रमाडणत 
अशीं ठरतात. येथें वरील वैडदक छंदातंील मात्राबंद्दलचाच मुद्दा अक्षरासं लागू ंहोतो, व अक्षराबंद्दलचा मुद्दा 
मात्रानंा.ं 
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हें लक्षातं घेतलें  कीं ऋग्वदेाच्या अखेरचा जो ‘मंत्र,’ ‘समानी व आकूडतः समाना हृदयाडन वः’ 
इत्याडद, त्याचें पठण कसें व त्याला आधार काय, हें उकलतें. श्रवणानें उमगतें कीं तें स्वरागंबद्ध आहे, 
त्यातं तालागंाला वावं आहे व त्यातं आवतवनडह आहे. 
 

अशा प्रकारें अक्षरोच्चारमाडलकामंध्यें जो लयबद्ध नादक्रम होणार, त्यामध्यें शब्दावंर डनयमनाचें जणू ं
आवरण–आच्छादन पिलेंसें होतें म्हणून हे ‘छंद,’ अथवा त्या लयबद्धतेचें उच्चारावर आच्छादन पितें 
म्हणून ‘छंद’, ककवा या अशा पठणामुळें ‘आल्हाद’ होतो म्हणून हें ‘छंद’ पठण. 
 

छंदडवस्तारप्रस्तार होतो आडण वगेवगेळ्या छंदाचें डभश्रप्रकारडह होतात, त्यामुळेंडह हा डवस्तार 
अडधक होतो. एकेक छंदमाडलका म्हणजे एकेक ऋचा. एकेका ऋचेंतील छंद, बहुधा एका प्रकारचे असतात 
पण तो डनयम नाहीं. एका ऋचेंत एकाहून अडधक डवषय मात्र नसतात. 
 

डनयमानुंसार लयबद्ध उच्चारासंाठीं शब्दातंील वणांना ं लघूपाय डकत्येक वळेा ं केले जाणारच; 
स्तोकस्तोभें होणार. स्तोभातं जे प्रकार ते तीन. वणवस्तोभ (‘इयाडदपूरण’), पदस्तोभ, आडण वाक्यस्तोभ. 
पदस्तोभातं आउ, हाउ असे ‘शब्द’ अडधक घातले जातात. वाक्यस्तोभातं पुनरुस्ट्क्त, पदपडरवतवन, अशा 
तऱ्हाचें नऊ प्रकार साडंगतले आहेत. अथात् सरळ अथववाही पठणातं वाक्यस्तोभें अजीबात येणार नाहींत व 
पदस्तोभें क्वडचत्  येतील. 
 

अशा या पठणातं तालनामक हस्तडक्रया नाहीं. मात्र उदािाडद योजना, अक्षराघाताडद जोरभार, 
यावंर डनयमन ठेडवण्यासाठीं तजवनी व मान हीं खालींवर करण्याची परंपरा आहे. पण ती अवश्य असें मात्र 
नाहीं. लयबद्धता व लयमानें आहेतच. यडत आहे. ग्रहभेद आहेत. अंगें होतात. मात्राडनयमनामुंळें  जाती 
आहेत. कला डदसतात, पण त्या उच्चारामंधील; हस्तडक्रयेंतील नव्हे. खंि आहेत. कधीं आवतवनडह आहे. 
जेथें आवतवन आहे तेथें तालागंेंडह दाखडवता ं येतातच; इतरत्र कधीं तालागंें होतात. परंतु हें सवव, सववच 
ऋचामंध्यें आहे असें नव्हे, आडण ज्यातं तें तें आहे त्यातंडह त्याची त्याची स्पष्टता कमीअडधक अशी वगेवगेळी 
आहे. तात्पयव, ऋचापठण हें, अडतशय लयतालबद्ध ते फार अस्पष्टपणें तालबद्ध असें, नाना प्रकाराचंें आहे. 
परंतु लयबद्धतेमुळें तें सामान्य ‘गद्य’— म्हणजे सामान्य उच्चाडरत, अथववाही परंतु लयडनयमनबंधन नसलेलें  
जें ‘भाडषत’ – त्याहून वगेळें  आहे. हें पठण आहे; पठण व सामान्य ‘गद्य’ यातंील हा मुख्य फरक. त्या 
दोहोंमधील मयादा नेमक्या काटेंकोर अशा नाहींत, एक प्रकार दुसऱ्यातं हळंूहळंू नाना वाटानंीं पडरणत 
झालेला, असें म्हणता ंयेईल. 
 

‘कुडवत्सोमस्यापाडमडत’ –मी सोमरस डपऊन हषवभडरत झालेलों आहें–अशा प्रकाराचं्या अथांच्या 
अनेक ऋचा अथववाही अशा पठतानंा ंस्वरोच्चता–नीचताचं्या, स्वरानं्तराचं्या, के्षत्रमयादा अडधकतर झाल्या 
तर साहडजकच. अशा प्रकारानें जें पठण तें गानासमान बनंू पहातें व हा प्रकार टोंकाला जातो तेव्हा ंतें गानच 
बनतें. सामान्य गद्य–पठण–सस्वरपठण–सुस्वरपठण–गान अशी ही श्रेणी आहे व डतचे वगेळे प्रकार 
एकातं दुसरा डमसळलेला असे आहेत, त्यातं आंखीव मयादाभेद नाहींत. 
 

ज्या ऋचामंध्यें डनयमबद्धता अत्यंत कमी त्या ‘यजुस्’. त्याचंें वरील प्रकारानें गान बनंू शकत नाहीं. 
गानक्षम ऋचा तीं सामें. साम हें गानडह आहे व ती ऋचाडह आहे. तेंच गीत व तेंच गान. त्यामध्यें पदस्तोभें, 
वाक्यस्तोभें होऊं शकतात व होतात. 
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घरातं, घराबाहेर, रानातं अशीं म्हणण्यायोग्य वगेवगेळीं ऋचागानें म्हणजे सामें, यातं चार 
गायनप्रकारः वये, ऊह्, ऊह व आरण्यक. यातंील काहंीं प्रकार लौडककगीतरूपडह असूं शकतील, पण तसें 
डनर्मदष्ट नाहीं. सामसडंहता म्हणून जी आहे डतच्यातं मात्र फक्त स्तोत्रें आहेत. त्याचें चार भाग असून 
प्रत्येकातं इंद्र, सोम, अस्ट्ग्न व वरुण या देवताचंी स्तुडत एकामागनू एक अशी आहे; इंद्रस्तुडत–सोमस्तुडत–
अस्ट्ग्नस्तुडत–वरुणस्तुडत याचं्या ऋचा (सामें) चार वळेा ंआल्या आहेत. अथात् यज्ञामध्यें म्हणण्यास हें 
योग्य. [सामवेदापासून, सामगायनापासूनच, सगंीत उगम पावलें  अशी प्रचडलत समजूत आहे. सामगायन यज्ञप्रसगंीं करावयाचें म्हणून यज्ञससं्था 
हीच केवळ सामाची नव्हे तर एकूण भारतीय सगंीताची जननी, अशीडह समजूत आहे. हा ‘उत्पडि’चा मुद्दा लेखक अमान्य करतो. त्या गतानुगडतक 

कल्पनेला सबळ आधार नाहीं.] यज्ञीय सामगायनाची परंपरा डवस्तृत वर्मणत आहे. त्यातं तीन गायक असत, वीणेची 
ककवा वीणाचंी साथ असे, (कदाडचत् वणेुची व तालवाद्याचीडह, पण नक्की सागंता ं येत नाहीं). गायनातं 
कहकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रडतहार व डनधन असे पाचं क्रमयुक्त डवभाग मुख्य असत. म्हणजे हें योजनाबद्ध, 
चढत्या रंगतीचें व बाघेंसूदपणें आवरतें घेण्याचें गायनरूप आहे. अशा सामाचंें गान अगदीं ठरलेलें  असे व 
त्याजंबद्दलच्या हस्तडलडखत वह्ा सामगायकानंीं जतन केलेल्या असत. (हा ठराडवकपणा पाळूनडह त्यातं 
काहंीं स्फूतव भर घालण्यास मुभा असे ककवा नसे हें कळण्यास साधन नाहीं; यज्ञाला काहंीं अंशीं उत्सवरूप 
असे, यज्ञमंिपातं कथाकहाण्याडह फावल्यावळेीं होत, हें मात्र आहे). त्या रचनामंधील खिे स्वर एका 
सप्तकामधील जाणण्यासाठीं गात्रवीणा हें साधन असे. अंगठ्यावर कु्रष्ट (म्हणजे ओढलेला) नाद ओळखणें, 
त्याखालीं आंगठ्यावरच प्रथमनाद, तो कु्रष्टाच्या खालीं; तजवनीवर डद्वतीय, आणखी खालीं; वगैरे. हा 
हाताच्या बोटावंरचा क्रम उतरत्या स्वरनादाचंा. परंतु षड्ज, ऋषभ वगैरे जे चढते स्वरनाद त्याचंी या 
बोटाशंीं सागंि कशी होई हें स्पष्ट कोठेंच नाहीं. प्रथम–डद्वतीय इत्याडद ते वणेुवर मध्यम–गाधंार इत्याडद, 
एवढेंच आढळतें. त्यानें गात्रवीणाडनडिडत होते, पण गात्रवीणाधारें मध्यम–गाधंार वगैरेंची प्रमाणडनडिडत 
होतेच असें नाहीं. आडण वेणुवरील मध्यम स्वरनाद जरी झाला तरी तो आधारनादाच्या–षड्जाच्याच–
सापेक्ष असणार; तो षड्ज कोठें कसा, आडण हें तंत्र वीणेवर कसें, हेंडह डनसंडदग्ध– डनर्मववाद असें ठरत 
नाहीं. उपरोडल्लडखत मध्यम म्हणजे डपयानोच्या मध्यभागाच्या सप्तकातंील पाढंरी चौथी पट्टी जो ठराडवक 
कंपदु्रडतचा नादच देते तो, गाधंार म्हणजे त्याखालच्या, पाढंऱ्या डतसऱ्या पट्टीचा, इत्याडद तकव  ‘डमड्ल ्
सी=षड्ज= गात्रवीणेचा ‘चतुथव’ म्हणजे अनाडमकेचें मधलें  पेरें’ या कल्पनेनें केलेले आहेत, त्यानंा ंग्राह् 
मानण्यास पुरावा नाहीं. डमड्ल ्सीं च्या सापेक्ष ‘सी मेजर ्(जस्ट) स्केल’् हेंच केवळ नैसर्मगक शास्त्रपूत, हा 
पूववग्रह अशास्त्रीय आहे. हा सवव डवषय संडदग्ध व अडनणीत आहे. त्याचा डनकाल प्रत्यक्ष श्रवणानेंडह होणार 
नाहीं, कारण आपल्या मूच्छवनापद्धडतमुळें, त्या त्या गीताचा आधारनाद (उंची) कोणता हें जरी ठरलें  तरी, 
षड्ज अमुकच हें केवळ तेवढ्यानेंच सागंता ंयेत नाहीं; आधारनाद षड्जच हवा असें मूच्छवनातं नाहीं, आडण 
सामगायन मूच्छवना माडनतें. अमुक चार स्वरनाद कानीं पिले तर ते मगरेसा आहेत कीं साडनधप कीं दुसरें 
काहंीं हें तेवढ्या चारावंरूनच सागंता ं येत नाहीं. याचा काहंीं आिाखा ‘वणेुवरील स्वरनादाला मध्यम 
म्हणावें’ असा अथव घेऊनडह होत नाहीं, कारण लाबंी–व्यास–डछद्रें यानुंसार वणेुचीडह ‘पट्टी’ बदलणार; 
आडण गायकाच्या साथीला त्याच्याच पट्टीची वणेु घ्यावी वगैरे काहंीं डनयम सागंण्याला आधार डमळत नाहीं 
इतकें च नव्हे तर सामगायकाचं्या साथीला वणेु असेच हेंडह डनडित नाहीं. आडण ‘वणेुचा स्वरनाद’ म्हणजे 
कोणता? सवव भोंकें  डमटून कीं उघिीं ठेवनू? हे नाद वगेळे असतात; आपण पडहल्यास सा व दुसऱ्यास 
(सातवा) डन म्हणतों. म्हणून हेंडह संडदग्धच आहे. डशवाय, वणेु जरी अमुक पट्टींत असली तरी गायक 
मूच्छवनाचं्या योगें आपली पट्टी वगेवगेळ्या सामातं वगेवगेळी करंू शकतो. म्हणून ‘सामसप्तकाचंें मूळ अमुक 
सात स्वराचंें’ याबद्दलचीं सवव मतें आदरून पण ‘अडसद्ध’ अशा शऱे्याडनशीं बाजूस ठेवावीं लागतात आडण 
डसद्ध काहंींच ठरत नाहीं. ‘सामसप्तक अवरोही’ असें तर ठरतच नाहीं, गात्रवीणाक्रम म्हणजे सप्तनादक्रम 
असें नाहीं. आडण सप्तकाचें वणवन आरोही असो कीं अवरोही, गायकवादक आरोही–अवरोही–संचारी हे 
डतन्ही वणव घेणारच, म्हणून ‘सामसप्तक अवरोही’ या डवधानानें साध्यडह काहंीं होत नाहीं. कु्रष्टाडद व्यवस्था 
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बोटासंाठीं आहे, अडण षड्जाडद व्यवस्था स्वरनादाचंी आहे, हें लक्षातं घ्यावें. (४·१ या टीपेंत (टीकाडटप्पणी 
: ४. लयपडरणाम–मात्रा, कला आडण मागव) मध्यें याबद्दल अडतकठोर दीघव टीका केली डतचा उदे्दश, 
डवचारपद्धडत तकव शुद्ध असावी, साधार सबळ पुरावा कोणता तो स्वतः पहावा, डनराधार ठाम डवधानें नसावीं, 
हीं साधीं डवचारपर्थयेंडह संगीतावरील लेखक मानीत नाहींत या वस्तुस्ट्स्थडतकिे आवशेानें लक्ष वधेावें हा 
होता. येथें त्याची गरज नाहीं, तें भरपूर करून झालें  आहे. म्हणून येथें फक्त पुराव्यानें काय ठरतें काय ठरत 
नाहीं येवढेंच सागंणें पुरे.) 
 

तात्पयव, सामसंगीताचा स्वरभाग अडनणीत आहे व डनणवयाला पुरेसे आधारच नाहींत. 
 

परंतु सामसंगीताचा लयभाग मात्र सागंता ंयेतो. 
 

सामसंगीतातं तालागं असें नाहीं हें वर सुचडवलेंच. परंतु पादभाग म्हणजे खंि आहेत व 
नानाघोषाघातडह आहेत, तेव्हा ंती भरपाई कडरता ंयेईल; तथाडप तें बरोबर कीं चूक हें ठरण्या-सागंण्याला 
आधार काहंींच नाहीं. म्हणून या संगीतातंील स्वरागंें फक्त पहावयाचीं. 
 

सामगायनातं ऋचामंध्यें फेरफार (डवकृती) पुढील प्रकारानंीं होतात. १) डवकार. यामंध्यें 
अक्षरामंध्यें बदल होतो–जसें अग्नये ऐवजीं ओऽग्नायी, ओवाऽऽग्नायी वगैरे. २) डवश्लेष. यामध्यें 
स्वरसंडधचा भगं होतो–जसें वीतये ऐवजीं वोडयतोयाऽयी, मूधानंडदवो ऐवजीं मूधानंदाइवाअ. ३) डवकषवण. 
यामध्यें ऱ्हस्वाऐवजीं दीघव उच्चार होतो. जसें वैश्वानरं ऐवजीं वैश्वानराम्, सुतस्तोमे ऐवजीं सूतस्तोमे. ४) 
डवराम म्हणजे स्तब्धता. जसें अडतकथजनाना ंऐवजीं अडतकथजनानाम्. ५) अभ्यास म्हणजे पुनरावडृि. जसें 
आज्यदोहम् हें आज्यदोहम्, आज्यदोहम्, आज्यदोहम् असें म्हणणें. ६) लोप. म्हणजे एकादा वणव गाळणें. हें 
फार क्वडचत. जसें आज्यदोहं ऐवजीं आज्यदो. कधीं ॐ गाळला जाई. ७) आगम. संडहतेपेक्षा ंअडधक अक्षरें 
घालणें–तीं आउहोयी, कह, हंु, हों, हाऊ, अआ इत्याडद स्वराक्षरें, हायी, अथ, इह. जसें भरन्नकाडरणम् 
ऐवजीं भअरौवा ऽ ऽ ऽ ऽ ओ ऽ ऽ ऽ ऽ वा ऽ नका ऽ ऽ ऽ ऋणा ऽ गंु हो ओ इहा ऽ. हें सवव आलापयुस्ट्क्त 
म्हणून–कदाडचत् तालासाठींडह–असावें असें म्हणणें ग्राह् होईल. स्वरालंकारामंध्यें दीघवत्व (प्रेंख), तीन 
स्वराचंी सपाट तान आरोही (नमन) ककवा अवरोही (डवनत), मींि (कषवण), चारपयंत स्वराचंी मुरकी 
(अत्युत्क्रम), चार स्वराचंा पलटा, (संप्रसारण), हे प्रकार आहेत. म्हणजे हें गायन, लयबद्ध स्वरालापयुक्त 
गीतगान, कदाडचत् तालावतवनयुक्तडह, असें असलें  पाडहजे. आरोही तानेला नमन म्हटलें  आहे त्यावरून 
येथें पिद्याचं्या वीणेचा संबंध आहे कीं काय अशी शकंा येते. 
 

इतके प्रकार असतानंा ंत्याचंीं डमश्रणें, त्याचें प्रस्तारडवस्तार न होणें हें जरा असंभवनीय वाटतें. परंतु 
सामातंील ज्या ऋचा (पूवार्मचक–उिरार्मचकातंील संग्रह) त्या सवव देवतास्तुडतपर; म्हणून ज्यातं गाभंीयव, 
भारदस्तपणा असेल तेवढेच अलंकार त्यातं असाव े अशी कल्पना होते. दीघव तानपलटे, मुरक्याचं्या 
माडलका, इत्याडद नसावयाला काय कारण आहे? परंतु तें ‘लौडकक गानातं’च फक्त असावें असा अंदाज 
होतो. त्याकाळीं केवळ मनोरंजनाथव लौडककगान नसेलच हें संभवत नाहीं इतकें च नव्हे, तर लौडककगान 
हेंच अडधकतर म्हणजे सवव लोकामंध्यें व अडधक वारंवार होत असावें, व त्यामध्यें ‘घालून डदलेलेंच कटाक्षानें 
तसेंच म्हणावें’ असा कमवठ आग्रहडह नसावा. 
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॥ हा ऽ ऽ ऽ उऽ । हा ऽ ऽ ऽ उ ऽ । हा ऽ ऽ ऽ उ ऽ ॥ यातं डतहाई आहे व १८ मात्राचंा ६, ६, ६ मात्राचंा 
डतस्रजाडत (अथवा मानुष उपजाडत) ताल स्पष्ट आहे, प्रत्येक ‘हा’ वर घोषाघात आहे. म्हणजे ‘खाली’ नाहीं. 
(परंतु हवें तर मधल्या हकाराचा जोर कमी करून ७ व्या माते्रला खाली ठेवता ंयेईल). 
 

॥ आऽऽऽज्यऽदोऽऽऽहंऽ । आऽऽऽज्यऽदोऽऽऽहंऽ । आऽऽऽज्यऽदोऽऽऽहंऽ ॥ यातं १२ - १२ - १२ 
मात्राचंी डतहाई स्पष्ट आहे. हाडह डतस्रजाडतचा, तीन खंिाचंा ताल माडनता ंयेईल. 
 

‘मूधानं डदवो अरकत पृडथव्या वैश्वानरमृताय जातमस्ट्ग्नम्’ हें जें अस्ट्ग्नवणवनात्मक ‘ज्येष्ठ’ साम, त्याची 
सुरुवात वरप्रमाणें हाउ आडण आज्यदोहम् या शब्दाचं्या प्रत्येकीं डतहाईनें होते. तेव्हा ं। हाऽऽऽउऽ । चा लय, 
हा च्या प्रथमोच्चारानें ठरणारा कालभाग ही मात्रा करून, आपण डनडित करंू शकतों. आता ं पुढें जो 
आज्यदोहम् शब्द आहे त्यातं १२ मात्रा बसतात व त्याचंी डतहाई आहे, आज्यदोहम् मध्यें अधवमाते्रचीं अंगें 
करून आपण असें करंू शकंू कीं ॥ हाउ । हाउ । हाउ ॥ या ६+६+६ = १८ मात्राचं्या तालातं ॥ आज्यदोहम् 
। आज्यदोहम् । आज्यदोहम् ॥ येवढें आवतवन १८ मात्रा घेऊन बसेल. येथें ताल डद्वकल झाला. लय दुप्पट 
झाला म्हणजे दु्रत झाला असें मानावयाचें नाहीं; कारण मात्रामान हाउच्या लयानें ठरडवलें  आहे व तें कायम 
माडनलें . जर लय दुप्पट झाला म्हटलें  तर ताल एककल राडहला पण वगेळा, १८ ऐवजीं ३६ मात्राचंा झाला 
आडण यडत मात्र स्रोतोगता – हल्लींच्या भाषेंत गोपुच्छा – झाली असें म्हणावें लागेल. 
 

सामगायनातं, वर उल्लडेखलेल्यापंकैीं कोणताच डनयम साडंगतलेला नाहीं. हाउच्या उच्चारानुसार 
जी मात्रा ठरते तोच लय अखेरपयंत कायम असतो. म्हणजे वगेवगेळ्या ‘वाक्या’ंचे ताल वगेवगेळे असू ं
शकतात! असें जर आहे तर वरीलपैकीं दुसरें डवधान, ‘ताल एककलच, लय दु्रत, यडत स्रोतोगता’ हें लागू ं
पिावें, पण तसेंडह होत नाहीं. कारण यापढुचीं ‘वाक्यें’ डनराळ्याच तालातं आहेत! म्हणजे ताल व लयगडत 
प्रत्येक पादातं बदलते असें म्हणावें लागेल. 
 
॥ मू ऽ ऽ ऽ धा ऽ ऽ ऽ नं ऽ दा ऽ इ ऽ)(वाऽऽऽ – – अ ऽ र ऽ)(कत ऽ प ृऽ डथ ऽ ऽ ऽ व्या ऽ ॥ १४–१०–१० 
अशा मात्रासखं्याचें तीन खंि, तालमात्रा ३६. लय कायमच आहे. 
 
॥ वै ऽ ऽ ऽ श्वा ऽ ऽ ऽ न ऽ रा ंऽ ऽ ऽ)(ऋ ऽ त ऽ आ ऽ ऽ ऽ) (जाऽऽऽ तऽ मऽ ग्नींऽऽऽ ॥ १४ + ८ + १२ = 
३४ मात्रा, तीन खंि. 
 

येथें अथानुसार ‘वाक्यें’ माडनलीं. तसें न केल्यास हीं ६ वाक्यें होतात; मात्रा अनुक्रमें १४, १०, १०, 
१४, ८, १२. असा ७० मात्राचंा ‘चरण’ होतो. 
 

या डवश्लेषणावरून स्पष्ट होतें कीं अमुक एक ताल अमुक ऋचेला आरंभापासून अखेरपयंत, असें 
नाहीं. (तसें होईल, पण तो डनयम नव्हे). 
 

वरील लयडलडपकरण प्रत्यक्ष श्रवणानुसार केलेलें  आहे व तसेंच तें इतर पुस्तकातंडह आढळेल. 
परंतु प्रस्तुत लेखकाला येथें एक शकंा येते. हें जें गातात, त्याला आधार म्हणून परंपरेनें चालत आलेल्या 
हस्तडलडखत पोर्थया आहेत आडण तशी काहंीं थोिी छपाईडह झालेली आहे. वरील ‘ज्येष्ठसाम’ तर प्रडसद्धच 
आहे. पोर्थयामंध्यें हस्तदोष कधींच झाले नाहींत हें सुद्धा ंआपण मान्य करंू. या पोर्थयातं व छपाईंत ‘सारेगम’ 
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(षऋगामं) नसतें तर केवळ आंकिे असतात व ते १, २, ३, ४ असे, अक्षराचं्या िोक्यावंर असतात. ते अंक 
गात्रवीणापद्धडतचे, कु्रष्ट–प्रथमाडद म्हणजे आंगठा–तजवनी इत्याडद बोटाचें डनदशवक, व म्हणून स्वरनाद–
स्वराचें डनदशवक असतात. (कोणत्या बोटावर सा हें डन संडदग्ध डनडित डनणीत होत नाहीं हें प्रस्तुत 
लेखकाचें म्हणणें वर डदलेंच; त्याचा येथें संबंध नाहीं). परंतु काहंीं अंक ‘२ र’ असे असतात; तेथें त्या 
अंकाखालचें अक्षर दुप्पट दीघव करावयाचें असें आहे. (तरी अवग्रहडह असतात! पण तें सोिून देऊं). म्हणजे 
अक्षरावर २ र असलें  कीं त्या अक्षराचा उच्चारकाल दोन मात्राचंा ठेवावयाचें. हें सववश्रुतच आहे. (र चा अथव 
काय?) परंतु १ र, ४ र, ५ र असेडह ‘रकारोपाडधयुक्त’ अंक काहंीं अक्षरावंर आहेत, त्याचंा डहशबे काय? 
तेथें तेथें मात्रामान एकपट–चौपट–पाचंपट असें उडद्दष्ट असे काय? कीं तेथील १, ४, ५ हे अंक बोटाचें 
डनदशवक आडण र चा अथव २ र म्हणजे दीघव असा घ्यावयाचा? याचा खुलासा कोठें डमळत नाहीं. या दोन 
शकंा प्रत्येकीं होकाराथी उिरानंीं सुटल्या असें मानून त्यापं्रमाणें ताळा पहावा तर श्रवणातं व छपाईंत तसें 
झालेलें  सापंित नाहीं. मात्र ‘संतोष’ (?) एवढाच कीं, तसे तसे अथव करूनडह ‘सवव वाक्याचंा ताल (एकूण 
मात्रा व खंि), डनदान प्रत्येकातंील एकूण मात्रा तरी, समान’ असें होतेंच असें नाहीं. म्हणून तालासंबधंींचा 
मुद्दा जो वर साडंगतला तो अबाडधत रहातोः सामाचंा ताल अथपासून इडतपयंत एकच असें गायनातं नाहीं. 
 

(कधीं अक्षराचं्या ओळींतच ३ हा आकिा आढळतो, पण तेथें त्या अक्षराचें अथवा तेथल्या स्वराचें 
दीघवत्व डतप्पट डदसतेंच असें नाहीं. अथवा तें अक्षर डत्ररावृिडह नसतें. उलट ॐ हें अक्षर ‘ओ३म्’ असें 
डलडहलेलें  असतें. – ‘ॐ इडत सामाडन गायस्ट्न्त, ओम् शोम् इडत शास्त्राडण शसंस्ट्न्त’ (तैडिरीयोपडनषद् 
शीक्षाध्यायः ८). — तेथें ॐ च्या मात्रा सात आढळतात आडण हा डहशबे ‘ॐ कार सािेतीन मात्राचंा’ 
याच्याशीं जुळतो! पण तो उच्चार अ–उ–म–अधवमात्रा  असा नसून ‘अ–उ-म्  अधवमात्रा ’ असा 
असतो  च्या मात्रा १⅜). 
 

येथें लेखकानें तालशब्द वापडरला; त्याला कारण असें कीं, एकेका ‘वाक्या’चे का होईना, खंि स्पष्ट 
आहेत, तेथील यडतस्थानें स्पष्ट आहेत. कारण तेथें अक्षरोच्चार एकतर घोषयुक्त अथवा आघातयुक्त आहे. 
आडण श्रवणानें कळतें कीं प्रत्येक ‘वाक्य’ ज्या स्वरनादानें सुरंू होतें तो सववजागी तोच आहे अथवा त्याचाच 
स्थानभेद (वरच्या सप्तकातंील तोच स्वरनाद) आहे. डलडपमध्येंडह, ‘वाक्या’ च्या सुरुवातीच्या स्वरावरील 
अंगुडलडनदशवक अंक तोचतोच आहे, अपवाद फार थोिे. उदाहरणाथव, या ज्येष्ठसामाच्या प्रत्येक ‘वाक्या’च्या 
सुरुवातीच्या अक्षरावर २ (ककवा २ र) हा अंक आहे; एकूण २७ ‘वाक्यें’ आहेत व फक्त ‘वैश्वानराम्’ या 
आठव्या ‘वाक्या’चा वै, ५ र असा काहंीं छपाईंत आहे; तर काहंीं छपाईंत तर तो २ र असाच आहे; त्यातं 
खरेंखोटें कळत नाहीं.–येथें २ चा अथव तजवनी. (आडण तजवनीनें व्यक्त होणारा स्वरनाद, मग तो सा असो, 
म असो, प असो, रे असो, ध असो, कीं आणखी काहंीं, आडण ३–४–५ हेडह डनधप, गरेसा, मगरे, साडनध, 
पमग असे काहंीं असोत व कसेडह कोमलतीव्र असोत. त्याबद्दल सववच मतें फोलकट परुाव्याचीं म्हणून सववच 
सारखींच ग्राह्–अग्राह्.) 
 

तात्पयव, येथें स्वरागंें, मात्रामान, खंि, यडतस्थानें, ग्रह हीं स्पष्ट आहेत म्हणून तालशब्द अयुक्त 
नव्हे. डक्रया–कला उच्चारातं व स्वरातं आहे पण ‘हस्तडक्रया’ अशी नाहीं, ‘मागव’ नाहीं, ‘खाली’ नाहीं, म्हणून 
तालशब्द वापरंू नये असा कल होतो खरा, परंतु बोध होईल पण अडभव्यस्ट्क्त अस्पष्ट, अशा प्रकारें जाडत, 
यडत व प्रस्तारभेद काहंीं प्रमाणातं आहेत. 
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वरील सामडह, ‘आपल्या’ अथानें तालबद्ध कडरता ं येतें. परंतु त्यासाठीं ॥ मूधानं डदवो । अरकत 
पृडथव्या । वैश्वानरं ऋतम्  । आजातमस्ट्ग्नं ॥ अशा काहंीं प्रकारानें खंि कराव ेलागतील, आडण ते खंि 
सामगायनाशीं–परंपरेशीं–डवसंगत आहेत. 
 

छंदातं खंिानंा ं‘पाद’ म्हटलें  आहे. मूधानं डदवो अरकत पृडथव्या, असे ११–११ अक्षराचें या ऋचेंत ४ 
पाद होतील, व हा डत्रष्टुभ् छंद म्हणून प्रत्येक पादातं २४ ककवा २७ मात्रा अथवा जगती छंद म्हणून प्रत्येक 
पादातं २५ ककवा २८ मात्रा मानाव्या लागतील. 
 

सामगायनातंील ऱ्हंस्वदीघवत्वें व खंि याजंबद्दल पाठभेदानंा ंजागा असूं शकेल, परंतु एकूण दीघवत्वें, 
मात्रा व खंि याजंबद्दल डववाद होऊं शकत नाही, कारण पोर्थयामंध्यें हीं तीनडह डनयमनें “दीघव अमुक 
इतकीं, मात्रा अमुक, पवव अमुक” असें स्पष्ट डलडहलेलीं असतात. वर मुद्दाम ‘वाक्य’ असा जो शब्द 
वापडरला, त्याचें खरें पाडरभाडषक सामरूप ‘पवव’. ज्येष्ठसामातं ‘दीघव ३२, मात्रा २३, पवव २७’ असें आहे. 
येथील ‘मात्रा’ २३ याचा अथव मात्र लागत नाहीं. श्रवणातं व छपाईंत तसा प्रत्यय येत नाहीं, आडण तसा 
प्रत्यय येतो असें कोणी सागंत डलहीतही नाहीं. [पण ‘आदे्य चतुथवमडप चाष्टमकं सैकादश ं यडद भवेच्च गुरुः, सा तै्रषु्टभे भवडत 
पादडवधौ डवश्लोकजाडतरवकृष्टकृता ।’ हा नाट्यशास्त्रम्मधील ३२·१४९ वा श्लोक ज्येष्ठसामाला लाडवता ंयेतो! तरीडह मात्रा २३ होणार नाहींत!] 
 

ही ‘गायनपरंपरा’ डटकून आहे ती हजारों वष ेतशीच अबाडधत आहे असें म्हणतात तें मान्य कडरता ं
येईल, परंतु डतचें वरप्रमाणें अथवा इतर काहंीं शास्त्रपूत तकव शुद्ध प्रकारें लयडवश्लेषण कोणी केलेलें  आढळत 
नाहीं हें मोठें दुःख आहे. म्हणून प्रस्तुत लेखकानें आपल्या अल्पमडतप्रमाणें वरील तकव  माडंिले. तज्ञानंीं 
आतातंरी त्यातंील योग्यायोग्य–ग्राह्ाग्राह् काय तें ठरवावें. 
 

ऋचाचें केवळ पठणात्मक उच्चार व त्यातंील लघूपाय लक्षातं घेऊन, व्हनवन् ऑनाल्ड् यानंीं त्यातंील 
लयतालबद्धता बऱ्याच प्रमाणातं डववचेली–दाखडवली आहे. त्याचं्या ‘वडेदक् मीटर्’ या इंग्रजी पुस्तकातंील 
काहंीं भाग श्री. ना. ग. जोशी यानंीं आपल्या ‘मराठी छंदोरचना’ गं्रथातं घेतला आहे व तोच अडधक 
तपशीलाच्या टीपासंडहत ‘तुलनात्मक छंदोरचना’ या गं्रथातं पुनरुक्त केला आहे. ऑनाल्ड्ची पद्धडत 
शास्त्रशुद्ध आहे, कारण उदाहरणें जमा करणें त्याचंें वगीकरण करणें–त्याचंी काहंीं गृहीतमतडसद्धातंानुसार 
मािंणी करणें–ताळापिताळा पाहून आपल्या कल्पना–आपलें  वगीकरण पडरष्कृत करणें, इत्याडद क्रमानें 
त्यानंीं तकव डवचार केला आहे आडण वैडदक संस्कृतातंील लघूपाय त्यानंा ं माहीत आहेत. परंतु भारतीय 
नसल्यामुळें त्यानंा ं काहंीं जुन्याच गोष्टी पुन्हा ं ‘नव्या’ म्हणून शोधून काढाव्या लागल्या, आडण त्याचंी 
पडरभाषा ही त्यानंीं त्याचं्या पाडिमात्य पूववसंस्कारातूंन उत्पन्न केलेली आहे, हें लक्षातं घ्यावें. जोशी याचंा 
लयडवचार व त्यानंीं बनडवलेली पडरभाषा याजंबद्दल एवढेंच डलडहलेलें  पुरे कीं ते मूळचे साडहस्ट्त्यक आहेत, 
आडण त्याचंें येथें लक्ष ऑनाल्ड्च्या इंग्रजी पडरभाषेकिे व मुख्य उडद्दष्ट येथें ऑनाल्ड्चा अनुवाद करण्याचें 
आहे; आडण त्याचं्या पुस्तकाचंा हेतु हा आहे कीं छंदडवषय जो साडहस्ट्त्यकानंीं डववडेचलेला असतो त्यामध्यें 
उच्चार, देशी भाषानुंसार लघूपाय, हे पहाव ेलागतात हें स्पष्ट करून तोच छंदडवचार आपल्या परीनें डवशुद्ध 
करणें. त्याचं्या मयादा लक्षातं घेता ंत्यानंीं मोठें काम केलें  आहे. त्याची शास्त्रीय डचडकत्सा–टीका करणें येथें 
जरूर नाहीं. प्रस्तुत लेखकाची पद्धडत व दृडष्ट वगेळी आहेच, परंतु इतर अनेक ‘छंदज्ञ’ साडहस्ट्त्यकापेंक्षा ं
शास्त्रशुद्ध प्रायोडगक डवचाराचंें अवधान जोशी याजंमध्यें पुष्कळच अडधक आहे असें सागंावेंसें वाटतें. 
 

सामसंगीताचा लयतालडवचार इतरत्र आढळत नाहीं आडण ऋचापठणाचा क्वडचत्, म्हणून हा दीघव 
डवस्तार आवश्यक झाला. तो येथें पुरे. 
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‘अमुक मुद्दा केवळ सामोपयोगी म्हणून [नाट्यशास्त्रम्मध्यें] स्वीकारला नाहीं’ असें अनेकदा–
अनेकधा अडभनवगुप्त म्हणतो तें बहुधा स्वरभाग, गात्रवीणा, वगैरेंस अनुलक्षनू आहे. नाट्यशास्त्रम् पासून 
‘आपली’ संगीतपरंपरा आली असें माडनतात, तेव्हा ं त्याकिे आता ं पहावयाचें. पाडणडन, पतंजली, 
कात्यायन, कपगलनाग याचें छंद–व्याकरणगं्रथ झाले त्याजंबद्दल या पुस्तकातं उल्लेख आहेच. 
(कपगलापूवीडह छंदःशास्त्रज्ञ झाले ते काश्यप, सैतव, रात व माण्िव्य; पण त्याचंें अवडशष्ट काहंीं नाहीं). 
 

‘नाट्यशास्त्रम् ’ची परंपराडह त्याआधींची, परंतु आधींचें काहंीं डमळत नाहीं. हा गं्रथ भरतमुडनप्रणीत 
शास्त्र सागंतो परंतु तो भरतमुडननें केलेला नव्हे. त्यातं इतके व इतके डवडवध डवषय आलेले आहेत, व 
प्रत्येकातं इतकी खोल िुबी मारलेली आहे, कीं हा गं्रथ एक सामूडहक कृडत असावा असेंडह एक मत आहे. 
या गं्रथाचा काळ डक्रस्तपूवव दुसरें–डतसरें शतक माडनतात, परंतु ‘डजतका अडधक डवचार करावा डततकें  
पटतें कीं तो काळ डक्रस्तपूवव ५ वें शतक, कदाडचत् आधींडह, असा असावा’ असें डवशषेज्ञ डवद्वान् मनोमोहन 
घोष १९६७ मध्ये डलडहतात; या िॉ. घोषाचंें मत १९३३ मध्यें ‘डक्रस्तपूवव १०० ते डक्रस्तीशक २००’ असें होतें हें 
ध्यानातं घेण्यासारखें आहे. नाट्यशास्त्रम्ची उपलब्ध संडहता मूळची नसावी. डतच्यातं कालपरत्वें पदरची 
भर, काहंीं भाग गाळणें–भाग गाळून त्याऐवजीं नवा घालणें असे प्रकार झालेले असाव ेअसें डवशषेज्ञाचंें मत 
आहे. उपलब्ध पाठभेद असखं्य आहेत, त्यापंैकीं अनेक तर परस्परडवरोधी आहेत, संपूणव अत्रुडटत संडहता 
उपलब्ध नाहीं. उपलब्ध पाठभेद देऊन केलेली एकमेव आवृडि बिोद्याची. डतच्यावरून ग्राह्ाग्राह्डववके 
करून तयार केलेली प्रत मनोमोहन घोषाचंी. अत्यतं काळजीपूववक, अभ्यासयुक्त प्रस्तावनेसह, सटीप, 
असें इंग्रजी भाषातंरडह त्याचंेंच. नाट्यशास्त्रम् मधील संगीतडवभाग (अध्याय २८ ते ३७) मराठींत स्पष्ट 
सागंणारें पुस्तक फक्त एकच, कृ. ग. मुळेकृत ‘भारतीय संगीत भाग १.’ त्याप्रमाणेंच कहदीमध्यें कैलासचंद्र 
देवकृत ‘भरतका शास्त्रीय डसद्धान्त.’ (बृहस्पडत हें देवानंीं स्वतःच धारण केलेलें  टोंपणनावं आहे). 
 

परंतु देवानंीं तालडवषय पडरडशष्टातं उरकून टाकला आहे, आडण मुळे डलडहतात कीं भरताचें 
तालडवधान दुबोध आहे. दोघानींडह आपलें  वणवन संगीतरत्नाकर व त्यावरील कलाडनडध टीका याचं्या 
आधारें केलें  आहे. परंतु आपण केवळ नाट्यशास्त्रम् पाहंू. आपल्या मदतीला अडभनवगुप्ताची अडभनवभारती 
टीका आहे. ती पाठभेदासंह नाट्यशास्त्रम्च्या बिोदा आवृडिमध्यें छापलेली आहे. ती डक्रस्तशक ९००–
१०२० मधली. (दुसरी खंडित उपलब्ध टीका म्हणजे नान्यदेवकृत ‘सरस्वतीहृदयालंकारः अथात् 
भरतभाष्यम्;’ ती डक्रस्तशकाच्या १० व्या शतकाच्या आसपासची, आडण डतच्यातं भाकि फार आहे, उपयोग 
नाहीं. डतचें भाषान्तर कहदीमध्यें िॉ. चैतन्य देसाई याचंें आहे. अडभनवभारतीडह त्रुडटत व पाठभेदयुक्त आहे 
पण त्याला इलाज नाहीं.) 
 

नाट्यशास्त्रम् अथवा षट्साहस्री या गं्रथाचें उडद्दष्ट नाट्य, त्यातं नृि–वाद्य-गीत–पाठ्यअडभनय – 
‘नाटककथानकें ’–रस–छंद इत्याडद नाना डवषय समान महत्त्वाचे आहेत. नाट्यगहृाचा पाया घालतानंा ं
जमीन कशी मोजावी येथपासून तों मानवी अंतःकरणातंील स्थायीभाव कोणते येथपयंत मुदे्द त्यातं आहेत. 
संगीत हें नाट्याचें एक अंग म्हणून वर्मणलें  आहे. हें प्रथम लक्षातं घ्यावें. (हा मुद्दा मुळ्यानंीं घेतला. देवानंीं 
सोिून डदला). संगीतातंडह, चामड्याची परीक्षा काय येथपासून तों प्रस्तारडसद्धातं काय यापयंत डवषय 
आहेत. म्हणून आपण फक्त त्यातंील तालडवषय पाहंू. 
 

परंतु उच्चार सोिून केवळ तालडवचार असा होणें नाहीं हें या पुस्तकातं प्रथमपासून पुन्हा ं पुन्हा ं
बजावनू साडंगतलें  आहे. म्हणून नाट्यशास्त्रम् चे पुढील अध्याय आपणासं पहाव े लागतात : १४ वा 
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वाडचकाडभनये छन्दोडवधानम्. १५ वा छन्दोडवडचडत, १६ वा वागडभनये काव्यलक्षणम्, १७ वा 
काकुस्वरव्यंजनम्, ५ वा पूववरंगडवधानम्, २८ वा जाडतडवकल्पनम्, २९ वा ततातोद्यडवधानम्, ३१ वा 
तालाध्यायः, ३२ वा धु्रवाडवधानम्, व ३४ वा वाद्याध्यायः. (हीं नावंें बिोदा आवृडिमधील आहेत. इतर काहंीं 
आवृिींमधील नावंें व अध्यायाकं हे वगेळे आहेत). 
 

तथाडप तें सवव मािंावयाचें तर डवस्तार अफाट होईल. त्यासाठीं इतरत्र जागा शोधावी हें बरें, या 
पुस्तकातं अवकाश नाहीं. [मुळ्याचं्या पुस्तकाच्या सटीक डद्वतीयावृडिचें काम प्रस्तुत लेखकानें अंगीकाडरलें  आहे (१९७६). त्यामध्यें 
येथील त्रुडटची काहंीं भरपाई होईल, आडण सामसगंीतछंदाबंद्दल जे डवचार येथें केवळ सुचडवले, त्यानंाडंह अडधक स्पशव केला जाईल.] 
 

या पुस्तकामध्यें पूववभागातं जो लयतालडवचार साडंगतला आहे, तो नाट्यशास्त्रम् पायाभतू मानूनच. 
मात्र दृडष्ट अशी ठेडवली आहे कीं पुस्तक आजच्या वाचकासंाठीं आहे म्हणून आज ‘आपला’ जो प्रघात, 
त्याच्याशीं सुसंगत तेवढाच भाग नाट्यशास्त्रम् च्या प्रमाणें दाखवावयाचा, जरूर तेथें नाट्यशास्त्रम्च्या 
डवधानडनयमानंा ं मुरिडह घालावयाची, आडण इतर भागीं नाट्यशास्त्रम्चा धागा सोिून द्यावयाचा. तेव्हा ंया 
पुस्तकातं व नाट्यशास्त्रम् मध्यें जेथें फरक असेल तेवढाच डवषय येथें अडधक डवस्तृत असा साडंगतला कीं 
पुरेल, इतर भाग थोिक्यातं. त्याचप्रमाणें पुस्तकडवषयातं जेथें संडदग्धता ठेडवली, त्यालाडह स्पशव करंू. 
 

नाट्यशास्त्रम्मध्यें लयडनर्ममडत अक्षराधारेंच आहे, स्वरागंच प्रमुख आहे; तालडवधान मात्र 
हस्तडक्रयेच्या द्वारें आहे; कारण तेथें तालवादन येतें, नृि येतें. 
 

‘लय एव डह तालः’! लय आडण ताल हे एकच. ‘तल प्रडतष्ठाकरण इडत’ ताल शब्दाचें मूळ तळ; 
ज्यानें प्रडतष्ठा होते म्हणजे आधार डमळतो, पक्की ‘बैठक’ तयार होते, तें कायवसाधन म्हणजे ताल. तालानें 
लयाला पक्का आधार डमळतो, लयानें तालाला. आडण ताल हा ‘करतलप्रडतडष्ठत,’ हस्तडक्रयाधाडरत असाडह 
असेल म्हणून पात, पाडण व ताल हेडह एकच. ‘पात’ हा उच्चारातंील घोषाघाताडंदकानंीं व्यक्त होईल, तर 
शम्या–ताल या टाळ्यानंीं पाडण व्यक्त होईल; परंतु ग्रहभेदानुसार ककवा लयमापनाच्या सुरुवातीच्या सापेक्ष 
असा जो पाडण तो समपाडण ककवा डवषमपाडण (अवपाडण, पडरपाडण, उपडरपाडण) असा होऊं शकतो. ताल 
हा कलापातलयास्ट्न्वत असा असतो; म्हणजे हस्तडक्रया–डनःशब्द कलाडक्रया (व उच्चारातंील मृदुकठोराडद 
भेद) आडण लय याअंन्वयें चालतो. उलट, ‘कलाकालकृतो लयः ।’ लय हाडह कला–काल यामुंळें  डसद्ध 
होतो. [‘लय हा अक्षरगत, शब्दगत, पदगत, वाद्यगत असा होतो कारण तो ‘कलाकालान्तरकृत समत्व’ 
डसद्ध कडरतो’ (अडभनवभारती)]. अथात् लयानें छन्दडसडद्ध होते. “छन्दहीन असा शब्द नाहीं, शब्दवर्मजत 
असा छंद नाहीं.” [कारण लयानें जें ‘समत्व’ जाहीर होतें तें छंद, अक्षर व पद याचंें. (अडभनवभारती).] 
आता ं छंद हाडह डनबद्ध अथवा अडनबद्ध असा असूं शकेल. ज्यातं अक्षरें (ककवा मात्रासंख्या) हीं घालून 
डदलेलीं पाळली जातात व ज्यातं यडतच्छेद (अथवा यडतस्थान; गडतदशवक यडतचा जेथें छेद होतो तें स्थान) 
आहे, तो डनबद्ध छंद ककवा ‘प्रमाणडनयत असें पद.’ ज्यातं केवळ अथव हा प्रमुख आहे व म्हणून अक्षरसंख्या 
(ककवा मात्रासंख्या) ही डनयडमत नसते तें ‘चूणवपद’ अथवा अडनबद्ध छंद. ‘नानाथवयुक्त पादानंीं व वणांनीं 
डवभडूषत’ असा डनबद्ध छंद तें छंदोवृि. (पाठ्य हें साधारणतः अडनबद्ध असतें आडण सामान्य–नाट्यबाह्–
गद्य यातं लयप्रमाणसुद्धा ं डनयडमत पाळलें  जात नाहीं, चूणवपदातंील अडनबद्धता जेवढी कमी तेवढें तें 
डनबद्धछंदप्राय होईल, आडण डनबद्ध छंदातंील पाद, चरण हे जेवढे डनयडमत होतील तेवढें तें छंदोवृिासमान 
बनेल. त्याचप्रमाणें सामान्य गद्य हें जेवढें डनयमन प्रकट करील तेवढें तें चूणवपदाकिे झुकेल. सामान्य 
गद्य–चूणवपद–डनबद्ध छंद व छंदोवृि यामंधील मयादा स्पष्ट रेंखीव अशा नाहींत). 
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(येथील चौकोनी कंसातंील वाक्यें अडभनवगुप्ताचीं व गोल कंसातंील वाक्यें प्रस्तुत लेखकाचीं 
आहेत.) हा नाट्यशास्त्रम् चा भाग प्रस्तुत लेखकाचा मुख्याधार आहे, कारण त्याचाच आधार आजच्या 
प्रघाताला आहे. आडण हें डवसरलें  गेलें  आहे म्हणून सगंीतशास्त्रडचडकत्सा डवकृत झाली आहे हें अडतशय 
जाणवल्यामुळें  प्रस्तुत लेखकाला जागजागीं डवषयातंरें व परखि टीका करावी लागली. 
 

चौर्थया अध्यायातंील करणें, अंगहार, रेचक–डपन्िीबन्ध या नृत्यभागानंाडंह वरील डवषय लागू ंहोतो, 
तो कसा तें अडभनवगुप्तानें िोस्ट्म्बका, डचडल्लमागव इत्यादींपासून ते धु्रवाचं्या लयमानापयंतचे दाखले देऊन 
स्पष्ट केलें  आहे, आडण चौर्थया अध्यायातं ‘भाण्िवाद्यडवडध’ मध्यें तर तें उघिच आहे. त्यातंील ३१८ व्या 
श्लोकातंील ‘अन्तरमागव’ हा शब्द महत्त्वाचा आहे; ‘ज्या उपायानें अन्तर म्हणजे परस्परवैलक्षण्य उमगतें तो 
अन्तरमागव’ (अडभनवगुप्त). अंतमागव नव्हे. आडण हस्तडक्रयाकला ही नृिातं मुख्य, नृिामुळें गायनवादनातं 
आली, हेंडह ‘नृि हें नाट्याहून डभन्न कीं अडभन्न?’ अशा तऱ्हेचे नाना प्रश्न उभे करून त्याचं्या चचेंत दाखडवलें  
आहे. 
 

पाचंव्या अध्यायातं उत्थापनी, पडरवतवनी, अवकृष्टा, शुष्कावकृष्टा, अडड्डता व चतुरश्रा या ‘धु्रवा’ं च्या 
वणवनातं त्या त्या गीताचं्या चरणातं गुरु अक्षरें कोठें कोठें, त्याचंा छंदप्रकार व ताल कोणता, लय डकती 
शीघ्रतेचा, एककल–डद्वकल–चतुष्कलापंैकीं कोणता प्रकार, सशब्द–डनःशब्द हस्तडक्रया कोणत्या केव्हा,ं 
त्याप्रमाणें कोणती नृिडक्रया (पावलें  टाकणें इत्याडद) करावयाची, याचे डनयम साडंगतले आहेत. त्यातंडह 
डदसतें कीं छंदडवचार व तालडवचार हे एकाच डवचाराचे दोन भाग आहेत! त्यातंच मागधी, अधवमागधी, 
संभाडवता व पृथुला या चार गीती येतात. [मगधदेशोद्भव व डवदभव वगैरेंमध्यें आढळणारी ती मागधी, 
‘अधवडनवतवनामुळें’ ती अधवमागधी, या दोन ‘डनवृडिप्रधान’ आडण संभाडवता व पृथुला या ‘मात्राप्रधान’. 
वणवशब्दानें गीडत ठरते, अक्षरप्रकारानें नव्हे, अथवा षड्जाडद स्वरानंींडह नव्हे. त्याजंबद्दल डनयम नाहीं, 
पदातं व ग्रामात गीडत स्वचे्छेनें वापरावी.’ (नान्यदेवकृत भरतभाष्यम्). ‘डद्वगुरु डद्वडनवृिा च डचते्र गीडतस्तु 
मागधी, लघुप्लृतकृता चैव तदधे अधवमागधी, संभाडवता गुरुवृविौ पृथुला दडक्षणे लघुः’ (मतंगकृत बृहदे्दशी). 
हें असमंजस, असें अडभनवगुप्ताचें मत.– ‘मागधीलक्षण–डवलंडबत पदानंीं युक्त पडहल्या पदाच्या 
कलामंध्यें; पदान्तरीं मध्यलय...असें डत्रवार केलें  कीं मागधी,’ अशा तऱ्हेचे डनयम कोणा ‘रघुनाथा’ चे िॉ. 
रामकृष्ण कडव यानंीं डदलेले आहेत. एकूण काय कीं या ‘गीती’ देशीभाषातंील वणवलय–वाक्यलय–
स्थाडनक गानपद्धडत यावंरून आलेल्या असाव्या असें वाटतें.] 
 

आजच्या भाषेंत स्थूलतः पाहंू गेल्यास — 
 

आऽऽऽ, पीऽयाऽ, अरेडपया, हीं मागधी. पुनरावडृि कशी पहा. 
 

अनाहत आद, दऽ अनाहत आ, आऽद अनाहत आद, ही अधवमागधी. पुनरावडृि पहा. (अथवा 
अनाहत आद, आद अनाहत आद, अनाहत आद नाद, –ही अधवमागधी). 
 

आयोरे मेरे राजा राऽम्,– सभंाडवता. यातं दीघाक्षरें आहेत. 
 

हटनटखट ठठोडर करत,–ही पृथुला. यातं ऱ्हस्व (लघु) अक्षरें आहेत. 
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या उदाहरणानंा ंआधार नाट्यशास्त्रम् च्या २९ व्या अध्यायातंील ४७ ते ५८ हे श्लोक. (‘मासासससा 
मास ं सम ं ससम समसरी’ अशीं अथवा ‘देव,ं देवरंुदं्र, देवरंुदं्रवदें,’ ‘देव,ं व ं रुदं्र, दं्रवदे’ अशीं संस्कृत 
पुस्तकातूंन उदाहरणें उतरून काढण्यानें मुद्दा स्पष्ट होण्याऐवजीं काहंीं डवपरीतच कल्पना होते असा प्रस्तुत 
लेखकाचा अनुभव आहे. मात्र येवढें खरें कीं संस्कृत गं्रथातं एकच ‘गाणें’ चारडह गीतींमध्यें डलहून 
दाखडवतात तर येथें वगेळीं चार गाणीं डदलीं आहेत; कारण एकच गाणें घ्यावयाचें तर लयलेखन स्ट्क्लष्ट 
डदसलें  असतें.) 
 

गीतींचा उल्लेख येथें अशासाठीं कीं स्वरागंें व त्याचंी बोलबाटं कशी होई, आडण गान व छंदपद्य यातं 
फरक डकती होऊं शकतो, आडण हें आजच्या आपल्या चीजेच्या अस्ताईशीं व द्राडवि गीतालापाशंीं कसें 
जुळतें, तें डदसावें; लयताल उच्चारातं प्रकट होतात हें स्पष्ट व्हावें. हें द्रडविातंडह आहे. — 
 

‘रामा, नी समान अवरु? – ‘मवरु रामा, नी समान?’ ‘राऽ माऽ, नीऽ समाऽनऽ?’ ‘राऽऽऽ माऽऽऽ!’ 
– ‘रामा, रामा नी समान मवरू रामा?’ हीं साधारणपणें अनुक्रमें मागधी–अधवमागधी, संभाडवता, पृथुला 
याचंीं उदाहरणें माडनलीं तर अगदींच चूक नव्हे. ही त्यागराजकृडत; तेलुगु भाषेंतील. अथव, ‘रामा, 
तुझ्यासमान दुसरा कोण आहे?’ 
 

चौर्थया अध्यायामध्यें (२६२–२६४) नृिाबद्दल जें म्हटलें  आहे तेंच या अशा ‘आलापी’ला लागू ंहोतें. 
“हें अथवबद्ध नव्हे ककवा ‘अथवभावकडह’ नव्हे, पण त्यानें शोभा येते, तें ‘डवनोदकारण’ आहे, त्याने रंजकता 
वाढते.” परंतु लयमान हें कोठेंडह सोिावयाचें नाहीं, हें धोरण सववत्र अडतस्पष्ट आहेच. 
 

२८ व्या अध्यायामध्यें गीताचं्या ‘जाती’ डदल्या आहेत. तालडवषयातंील चतस्र, डतस्र इत्याडद जाती 
ज्या या पुस्तकातं पूवी डदल्या, त्या या नव्हेत. या गीतजाती ग्रह, अंश, तार(त्व) न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, 
बहुत्व, षािव (त्व) आडण औिुव (त्व) अथवा ‘औिुडवत’ या दहा लक्षणानंीं डसद्ध होतात. स्वररचनेंत पाचंच 
ककवा सहाच स्वरनादाचंा उपयोग आहे कीं काय? कोणता स्वर अथवा स्वरव्यूह वारंवार अथवा दीघव–स्पष्ट 
असा आहे व कोणता त्याउलट ककवा अस्पष्ट–ऱ्हस्व असा आहे? गीताचें एकूण स्वरके्षत्र डकती उंचीवर जातें 
व डकती खोल जातें? कोणता स्वर ककवा स्वरसमूह घेऊन थाबंावयाचें; तें थाबंणें ककडचत्काल केव्हा ंकसें व 
अडधक काळ कसें कीं जेणेंकरून स्वरवाक्य पुरें होईल? गीताची उठावणी कोठून कशी होते? कोणत्या 
स्वराचंी ‘संगडत’ एकमेकाशंीं आहे? त्यातं वैडचत्र्य–वैडवध्यकारक उपायलक्षणें (अंतरमागव) कोणतीं? 
कोणते स्वर केव्हा ं गाळले आहेत (लंघन) आडण कोणत्या स्वरानंा ं केवळ पुसटता ककडचत्काल वावं 
(ईषत्स्पशव) डदला आहे? अंशस्वर कोणता? (म्हणजे असे स्वर कोणते कीं ज्याचं्या यथातर्थय वतावानें 
गीताची रंजकता उत्पन्न होईल व त्यापासून वाढेल? आडण पुन्हा ं त्या स्वराचं्या वर पाचं व खालीं पाचं 
स्वरनाद रस्ट्क्तदायक होतील? आडण जे अनेक वगेवगेळ्या स्वराशंीं क्रमयोग साधून वगेवगेळा ‘अथव’ 
देतील? आडण हे इतर स्वरडह प्रमुख असेच असतील?) — या प्रश्नाचं्या उिरामंध्यें जाडतलक्षणें डमळतात. 
अथात् हे गीतस्वररचनाप्रकार, ‘बंदीषीं’चे प्रकार आहेत, हीं चलनें आहेत. ग्रह–अंश–न्यासापन्यास–
अल्पत्व–बहुलत्व इत्याडदकाचंी डसडद्ध व्हावयाची, प्रतीडत यावयाची, तर ‘चलन’ म्हणजे नाना 
स्वरस्थानाचंी ऱ्हस्व-दीघात्मक क्रमसंगडत व डतच्यातंील जोरभार–खालीभरी–खुलेबंदपणा आडण 
नानाजागचे कमीअडधक डवराम हे जाहीर झालेच पाडहजेत. ते या १८ जाडतप्रकाराचें नाट्यशास्त्रम् मध्यें 
स्वच्छ डदलेले आहेत. इतकें च नव्हे तर कोणती जाडत शृगंारवीरकरुणाडद कोणत्या रसाला योग्य हेंडह 
साडंगतलें  आहे. आडण कोणती जाडत कोणत्या डदनसमयीं वतववावी हेंडह डदलें  आहे (आडण नाट्यपरत्वें, 
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‘राजाजे्ञपरत्वें’ या समयबधंनाकंिे दुलवक्ष केलें  तरी चालतें हेंडह साडंगतलें  आहे). प्रत्येक जाडतचा ताल, 
लय, कला हेंडह कोठें डदलें  आहे. 
 

तेव्हा ंलयताल हे बंदीषीचे, चलनाचे, स्वररचनेचे, रागाचे आवश्यक घटक; इतकें च नव्हे तर 
त्यानंींच गीत ‘चालतें’, गडतमान् होतें – ‘लयताल हीच ‘चाल’ —यातं काहंीं संशय नाहीं, हें 
नाट्यशास्त्रम् चेंडह म्हणणें आहे. आडण प्रस्तुत पुस्तकाचा डवशषे त्यातंच आहे. (दुदैवानें एक मुळे सोिले तर 
इतर डकत्येक संगीतज्ञ ‘भरताच्या (?) २२ श्रुती, ग्राममूच्छवना’ यातंच रममाण झाले, जन्मभर ३/२ ÷ 
१६/१५, ३/२ ÷ ८१/८० असलीं बालबोध गडणतें करीत राडहले. तें संगीत नव्हे!) आडण मुळ्याचं्या 
पुस्तकाचाडह मोठाच भाग ‘श्रुडतगडणतानें’ अिडवला आहे! साची चार स्थानें–रेचीं तीन–गचीं दोन असें, 
सासासासा, रेरेरे, गग, वगैरे चढत्याचढत्या नादानंीं, काहंीं गीतगान साध्य होत नाहीं; तेते स्थानभेद 
ओळीनें घेतले जातच नाहींत; संदभानुसार त्यातंील एका प्रसंगीं स्वरक्रमातं एकच घेतला जातो—
आणखीडह स्थानभेद आहेतच—आडण सवांत मुख्य हें कीं, कोंणत्या संदभानें तो तो नाद कसा उठतो, 
कोठून उठतो, कोठें कसा जातो हलतो, डकती काळ स्ट्स्थरावतो, व कसा कशातं डवलीन होतो. म्हणजे 
श्रुडतस्वर झाले तरी त्यानंा ंकालमान आहे, लयमान आहे, गडत आहे! स्वरनाद कालडनरपेक्ष स्विा उभा 
होऊंच शकत नाहीं, कालडनरके्षप स्वर हें डचत्र होईल, डलडप होईल. स्ट्स्थरडचत्र म्हणजे डसनेमा नव्हे तसें 
कालडनरपेक्ष स्वर म्हणजे गीत ककवा भाडषत नव्हे : पण असें म्हणणेंडह चूकच. कारण कालडनरपेक्ष 
स्ट्स्थरडचत्र असू ंशकतें तर कालडनरपेक्ष स्वर अस्ट्स्तत्वातंच येऊं शकत नाहीं! 
 

स्वरागंाडशवाय तालागंाला महत्त्व नाहीं आडण तालागंाडवना स्वरागं उभें राहत नाहीं. लयागंाचीं तीं 
दोन भडूमकावंरून पाडहलेलीं दोन रूपें आहेत. 
 

हैं पर्थय २८ व्या अध्यायातंील वणालंकारासंडह लागू ंआहेच. येथें वणव म्हणजे स्वरोच्चारप्रकारडवशषे. 
तो स्ट्स्थर–सम असा असेल तर स्थायी; चढता असेल तर आरोही, उतरता असेल तर अवरोही, 
चढताउतरता असेल तर संचारी. अशा लक्षणानंीं वणांचें ‘अनुकषवण’ झालें  कीं स्वरातूंन वणवडनष्पडि होते, 
‘स्वरवणव’ डनमांण होतो. (अथात् यातं कालप्रमाणें पहावींच लागणार.) अशा या स्वरवणांच्या चार 
प्रकाराचं्या वगेवगेळ्या कालावलंबी जिणघिणींतून नाना वणालंकार डनमांण होतात. (जसें चढती–
उतरती मींि, चढती–उतरती घसीट, पुकार, ललकार, मुरकी, कंप, हरकत, इत्याडद. संस्कृतातं हे 
अलंकार सासासा,ं सारेरेगगम वगैरे पलट्याचं्या रूपातं डदले आहेत, व तसेच ते इतर संगीतगं्रथकार 
उतरून काढतात; पण अडभप्राय येथें डदल्याप्रमाणेंच आहे; प्रत्येक अलंकार सवव सप्तकासाठीं नाहीं, सातडह 
स्वर आक्रमण करणें अवश्य नाहीं. आडण स्वराचंीं कालप्रमाणेंच महत्त्वाचीं आहेत). तंतुवाद्यातं हे 
वणालंकार हस्तडक्रयेच्या साहाय्यानें (धातु) ‘बोल’ या रूपातं प्रकट होतात, त्याचंें तर लघुगुरुप्लृताडद 
कालडवश्लेषणच नाट्यशास्राम्मध्यें आहे! डवस्तारधातु, करणधातु, आडवद्धधातु व व्यंजनधातु असे चार 
धातुप्रकार लयागंानुंसार होतात. 
 

‘वृडि’ हा शब्द नाट्यशास्त्रम् मध्यें दोन वगेळ्या संदभांत वगेळ्या अथांनीं वापडरला आहे. २० व्या 
अध्यायातं भारती, सात्त्वती, कैडशकी व आरभटी या चार वृिी आहेत, त्या नाट्याच्या. ‘वाक्यभडूयष्ठा’ 
भारती, बोलणें अडधक. ‘सत्त्वाडधकैः असंभ्रान्तैः’, डजच्यातं मनोव्यापाराचंें प्रकटीकरण अडधक, ती सात्त्वती. 
‘लीलासमस्ट्न्वत’ ती कैडशकी. आडण ‘आवगेबहुल, नानाचारी’ ती आरभटी. परंतु या वृिींचा लयतालाशीं 
संबंध दूरान्वयाचा. वाद्यगीताशंीं संबद्ध अशा वृिी तीन, त्यातंल्या एकीचें नावं वृडि असेंच आहे; दुसऱ्या दोन 
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त्या डचत्रा व दडक्षणा. ‘गुणप्रधान–भावात्मा व्यवहार’ ती वृडि. जींत वाद्यवादन प्रधान असतें– गीत मुख्य 
नसतें ती डचत्रावृडि; गीत प्रधान व वाद्य गौण ती दडक्षणावृडि; आडण गीत व वाद्य हीं दोन्हीं एकमेकानंा ंपुडष्ट 
देत समान प्राधान्यानें असतात ती ‘वृडि.’ डचत्रावृडिमध्ये दु्रतलय–समा यडत–अनागत ग्रह हें डवशषे. ‘वृडि’ 
मध्यें डद्वकल ताल, मध्यलय, स्रोतोगता यडत, समग्रह, अडधक. दडक्षणावृडिमध्यें चतुष्कल ताल, डवलंडबत 
लय, गोपुच्छा यडत, अतीतग्रह, मागानुसारी रचना ही प्रमुख. 
 

यातंील वाद्यवादनप्रमुख जी डचत्रावृडि, डतच्यातंडह तत्त्व – अनुगत – ओघ असे तीन प्रकार. 
‘तत्त्वा’ंत लयतालपदवणवयडतगीडत हें समप्रमाण. ‘अनुगता’ंत लघुगुरुप्लृताचें प्रस्तार करीत वादन 
करावयाचें. ‘ओघ’ वादन स्वचे्छेनें. 
 

वाद्य आडण गीत यामंध्यें दोन प्रकार; ‘डनगीत’ अथवा ‘बडहगीत’ तें शुष्काक्षर गीत अथवा शुष्क, 
म्हणजे डनरथव पद. जसा डत्रवटतराना. दुसरें अथवयुक्त गीत (प्रगीत). शुष्कगीतें बहुधा पूववरंगातं म्हणजे 
नाट्य सुरंू व्हावयाच्या आधीं, इंद्रध्वज–(‘जजवर’)–पूजाडवडध इत्यादींमध्यें, असत, व अथवपूणव गीतातंडह 
‘उपोहन’ इत्याडद नावंाचें शुष्काक्षराचें तुकिे असत. 
 

डदङ्ले, डदल्हे, डदगे्र, झण्टंु, जगडतय, वडलतक, कुचझल, डदडग, डनडग, डगडत, कल, गणपडत, 
पशुपडत, सुरपडत, ते, चा, क्रन्दंु, तेन्, तेन्नाम्, इत्याडद शुष्काक्षरें वापरलेली आहेत. त्याचंी लयतालबद्ध 
मािंणी शुष्काक्षरगीतातं डदसते. हे बोल म्हणजे वाद्यातंील वणांचीं शब्दासंमान भासमान् होणारीं रूपें आहेत. 
 

ततवाद्यवादन आडण गीताचें प्रकार, छंद, त्यातंील भाग, वगैरे डवषय पुष्कळ तपशीलवार डदला 
आहे, त्याचें वणवन आता ंकरावयाची जरूर नाहीं. येथें त्यातंील मुख्य सार घ्यावयाचें तें पुढीलप्रमाणें : 
 

१) गीतवाद्य हेंडह डनबद्ध ककवा अडनबद्ध अशा दोन्ही प्रकाराचंें. दोहोंमध्यें ‘ताल’ असा आहे, परंतु 
अडनबद्धाच्या तालातं सववत्र समान डनयमन नाहीं व आवतवन स्पष्ट नाहीं. डनबद्धापंकैीं धु्रवागीतें 
ही छंदोवृिातूंनच आलेलीं आहेत. 

  

२) लयबद्धता ही सववत्र आहे व ती केवळ नृत्यातंडह साडंगतली आहे. लयबद्धता मात्राप्रमाणानें 
ठरते, आडण मात्रामंध्यें सववत्र समसंख्याच असें नव्हे तर समडवषम अशी मािंणी असूनडह त्या 
समडवषमतेचा डनयडमतपणा दाखडवला आहे. 

  
३) स्वरागं–तालागं असे दोन अलग भाग केलेले नाहींत. अंगशब्द लयमानभाग या अथानें 

वापडरलेला नाहीं. (कदाडचत् याला अपवाद फक्त अध्याय ४, श्लोक २९८–३००). 
लघुगुरुदु्रतप्लृत वगैरे ऱ्हस्वदीघवत्वदशवक शब्द, डचत्राडद मागव, चचत्पटुाडद ताल, दु्रताडद 
लय, डद्वकल आडद कला, समा वगैरे यडत, यानुंसार तालभाग वणवन केला आहे. 
आवतवनाच्या आडद ककवा अंतीं ‘धा’ सारखें भारी अक्षरच हवें असा आग्रह नाहीं. ‘जाडत’ शब्द 
आहे, परंतु आपल्या डतस्र–चतस्र आडद वणवनाचंें कायव डत्रकल–चतुष्कल आडद शब्दानंींडह 
होतें. 
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४) सवांत महत्त्वाची गोष्ट अशी कीं, गीतभागातंील सवव ताल केवळ चच्चत्पुट, चाचपुट व या 
दोहोंचें डमश्रण या तीन प्रकारानंीं साडंगतले आहेत! ही पद्धडत, आडण डद्वकल–चतुष्कल 
इत्याडद ‘कला’ याचंा मतलब, या दोन गोष्टी अडतशय महत्त्वाच्या आहेत! त्या इतराचं्या 
नजरेंतून सुटल्या कीं काय कोण जाणे, प्रस्तुत लेखकाला त्याजंबद्दल एक ‘नवा भासणारा’ 
पण वस्तुतः तसा मुळींच नसणारा डवचार मािंावयाचा आहे. असा कीं त्यानें पुष्कळ काहंीं 
खुलासा होतो; आडण ‘भरताचें (?) तालडवधान दुबोध’ या प्रचडलत कल्पनेला अथव नाहीं; 
तर तें ती कल्पना माडनणाऱ्यानंा दुबोध वाटतें येवढेंच, आडण तें दुबोध वाटतें याचें कारण १) 
तालागं–स्वरागं हीं अलग माडनण्याची प्रवृडि व २) कला शब्दाचा पूणव मतलब न समजणें 
यातंच सापंितें; हा प्रस्तुत लेखकाचा दावा आहे. हे दोन मुदे्द येथेंच चर्मचले तर, येथल्या 
इतर तपशीलातं ते बुिून जातील व वाचकाचं्या गळीं उतरणार नाहींत; असें वाटून त्याचंा 
ऊहापोह जरा अवकाशानें करंू. 

 
त्याआधीं तालडवधान पाहंू. 

 
तालवाद्यापंकैीं घनवाद्यातंील झाजं (कासं्यताल, झल्लक) फक्त उपयुक्त होय. स्वरगाभंीयव, अक्षरें, 

स्वरनाद (माजवना) हीं नाहींत, म्हणून घनवाद्यें रंजक नव्हेत. (अध्याय ३४, श्लोक २६). अवनद्धवाद्याचंी 
यादी आहे, डतच्यापैकीं नाट्ययोग्य (म्हणजे “मध्यममानाच्या” अशा नाट्यगृहातं जास्तींतजास्त डजतकीं 
माणसें बसूं शकतात तेवढ्या, सुमारें ४००–५०० माणसासं, रंजक वाटेल-स्पष्ट कळेल अशीं) वादे्य तीं 
मृदंग–मुरज, मदवल, आकलग्य व अंडकक (दोन ढोलकप्रकार), पणव (ज्या ढोलकाच्या कोठीला भोंक 
पािून त्यातं स्वरनाद देणाऱ्या तीन तारा लाडवल्या आहेत असें वाद्य), ददवर आडण ऊध्ववक. (तबल्यासारखें 
उभें ठेवण्याचें चमववाद्य, ददंराचा आकार घटासारखा). मृदंग मुख्य. वाद्यरचना हल्लींसारखीच, पण शाई 
नाहीं; डतच्याऐवजीं कणीक व माती याचें ‘डवलेपन’ असे. काहंीं वाद्याचं्या मध्यभागीं कम्रा म्हणजे कमरपट्टा 
उल्लेडखला आहे, पण गठ्ठठ्याचंा उल्लखे नाहीं; कम्रा हवा तसा घट्ट करून नाद डमळवनू घ्यावयाचा. सवव 
वाद्याचंा नाद एकसुरी ठेवावयाचा नाहीं; वगेवगेळे, परस्पराशंीं सुसंबडंधत असे नाद करावयाचे. याला 
‘माजवना’ म्हटलें  आहे व त्याचें मायूरी, अधवमायूरी, कामारवी असे तीन वगेवगेळे प्रकार आहेत. 
 

अशा वाद्यातं ‘षोिशाक्षर’ बोल डनघतात. क, ख, ग, घ; ट, ठ, ण; त, थ, द, ध; य, र, ल, ह हीं तीं 
सोळा अक्षरें. त्याचें अकार–इकार–उकार–एकार–ऐकार–ओकार–औकार–अनुनाडसक्य–डवसगव असे 
उच्चार होतात. जोिाक्षरेंडह बनतात. 
 

मृदंगातं म हें सतरावें अक्षर अडधक आहे; त्याचप्रमाणें ष हें अडधक अक्षर ज्यातं येतें असा क्ष (क् ष) 
हा बोलडह अडधक आहे. इतर प्रत्येक वाद्यातं डवशषेत्वानें कोणतीं अक्षरें हें डदलें  आहे; आडण तीं अक्षरें कशीं 
उमटवावीं याची हस्तडक्रया साडंगतली आहे, डतला ‘वाक्करण’ म्हटलें  आहे. (म्हणजे तबल्यामधील 
‘डनकाल’). 
 

प्रहार करण्याच्या प्रकारानुसार चार ‘मागव’ होतात. हे वादनातंील मागव! धु्रव–डचत्र–वार्मतक–
यापंकैीं नव्हेत. ‘मटकटडथधधटधेधोहमंडध धंधनाडधडध’ वगैरे अडड्डता मागव. ‘धिः 
गुटुगुटुमधेदोकधधदुडधदुधेंडध’ इत्याडद आडलप्त मागव. ‘कककाडकटुमेटडकता ं कककेडकतादं...तडथता ं गुटुगे’ 
इत्याडद डवस्तता मागव. ‘शुदं्ध डसदं्ध मडद्धकुटधेधेमस्ट्त्थडद्धधखुखुणंधेधोटस्ट्त्थमट’ इत्याडद गोमुखी मागव. हे मागव 
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रसपरत्वें कसे योजाव े तें साडंगतलें  आहे. सम–डवषम गतींप्रमाणें (यतींप्रमाणें) तीन प्रकार–‘प्रचार’–
होतात. अवनद्ध वाद्यवादनातंडह वर उल्लेडखलेले तत्त्व–घन (अनुगत)–ओघ हे तीन भेद होतात, ते ‘गडत’ 
भेद. गुरु अक्षरसंचय, लघुसंचय, व लघुगुरुसंचय, अशा अक्षरसमूहानंीं तीनप्रकारचे ‘योग’ होतात. ‘थाप 
मारण्याचे’ तीन प्रकार ते ‘प्रहार’ प्रकार. वादनाची सुरुवात करण्याचे प्रकार पाचं. ते ‘पंचपाडण’. जो ताल 
असेल त्याच्या पडहल्या माते्रपासूनच वादन सुरंू करणें हा समपाडण; तालाचा अधा भाग सुटून गेल्यावर 
सुरुवात तो अधवपाडण; चतुथांशावर सुरुवात तो अधाधव पाडण, तालाच्या (आवाप–डनष्क्राम–डवके्षप–प्रवशेक 
यासंारख्या) डनःशब्द भागातूंन, म्हणजे ‘खालीपासून’ सुरुवात तो पाश्ववपाडण; आडण तालाच्या प्रवशेातूंन 
(म्हणजे अवसानापासून? भऱ्या भागापासून?) सुरुवात तो प्रवडेशनी. अवनद्ध वाद्यातं एकूण २० अलंकार 
होत. (हा जणू ंनाना ‘बाजा’ंचा डवचार). 
 

दु्रताडद लयप्रकार, समग्रह–डवषमग्रह आडद ‘पाडणप्रकार,’ त्याचप्रमाणें डचत्रवार्मतकाडद मागव, 
समा–स्रोतोगता वगैरे यडत, इत्याडदक तर अथात् आहेतच. 
 

एकेका वाद्याचें वादन वणवन करून डशवाय वाद्यवृदंाचेंडह वणवन डदलें  आहे. वाद्यवृदं म्हणजे कुतप. 
ततकुतप तंतुवाद्याचंा, अवनद्धकुतप पुष्करवाद्याचंा. त्याचें ‘कुतपवादन’ म्हणजे परस्पराचंी सम अथवा 
डवषम प्रकाराचंी साथ. सम म्हणजे डलपटून, डवषम म्हणजे आि वाजवनू. ततवाद्याच्या डद्वकलेंत वाजडवणें, 
ततानंतर वाजडवणें, तताच्या लघुबरोबर पुष्कराचा (चमववाद्याचा) गुरु वाजडवणें, तताच्या गीतखंिामध्यें 
(डवदाडरणीमध्यें) तालवाद्य वाजडवणें, तताच्या दुगुण–चौगुणींत वाजडवणें, स्वचे्छेनें डलपटून वाजडवणें, असे 
हे ‘करण’ प्रकार आहेत. रूप, प्रडतन्यून, प्रडतभेद, प्रडतशुक्ल, रूपशषे, व ओघ हीं तीं षट्करणें. अशीच 
षट् करणसाथ तताची गीताला, अवनद्धाची गीताला, व डतहींची परस्परानंा ंअशा तीन प्रकारानंीं होई. डतचे 
एकूण १८ प्रकार होतात त्या तालवादनाच्या १८ जाडत, म्हणजे १८ तालवाद्यवादनभेद. (एकेका तऱ्हेचा 
पेष्कार, उठान, ठेका, पलटे, गत, परणें इत्याडद सवव डमळून प्रत्येकीं एक जाडत म्हणा ना.) 
 

‘जें जें गायनातं, तें तें वीणेंत व त्यानुसार तें तें अवनद्धवाद्यातं’ असे स्पष्टच साडंगतलें  आहे! 
 

यामध्यें अथात् टाळी वगैरे हस्तडक्रयाचंें डनयमन आहे, परंतु तें डकती गौण झालें  हें डवशषे लक्षातं 
घ्यावें. ‘ताल’ हस्तडक्रयेनें जाणला जाईल मापला जाईल, पण टाळी वगैरेंचें डवशषे महत्त्व नाहींच. 
स्वरागंातंच तालागं आहे व तालागंातंच स्वरागं आहे! 
 

आता ंशेंवटीं दोन अडतमहत्त्वाचे मुदे्द सागंावयाचे. ते नेहमीं सुरुवातीस येतात, आडण या पुस्तकाच्या 
पूववभागातं ते आलेच, पण येथें चचा अवश्य आहे. ते म्हणजे चच्चत्पटुाडद तालाचंा व्यवहार आडण 
‘कला’कल्पना. वर डलडहलेंच कीं लेखक स्वतःचा ‘कला’ डवचार हल्लीं संगीतपसु्तकातं इतरत्र न 
आढळणारा, गं्रथबोध करणारा व म्हणून महत्त्वाचा, माडनतो. म्हणून हे दोन मुदे्द हेतुपूववक शेंवटीं घेतले. 
 

तालजाडत दोन, डतस्र व चतस्र. मुख्य चतस्रताल एकच, चच्चत्पुटः 
 

हस्तडक्रया सडन्नपात = स,ं ताल = ता, शम्या = श, डनष्क्राम = डन, आलाप = आ, प्रवशेक = प्र, 
डवके्षप = डव अशी संके्षपानें डलहावयाची; लघु = ल, गुरु = ग, प्लृत = प, डवराम (अण)ु = व. लघु एका 
माते्रचा माडनल्यास ग २, प ३, व ½. 
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हा चच्चत्पुटताल. मात्रा ८. गुरु १ माते्रचा माडनल्यास मात्रा ४, 
डवराम १ माते्रचा माडनल्यास मात्रा १६. (येथें डतसऱ्या खणातं 
मात्रा पडहल्या दोन खणाचं्या डमळून होतील तेवढ्याच). 

 
चाचपटु हा डतस्रजाडतताल. 

 

 

 
हा चाचपटु. मात्रा ६. 
ग = १ मात्रा तर एकूण मात्रा ६, व = १ तर 
मात्रा १२. 

 
हीं ‘यथाक्षररूपें’ एककल केलीं तर तें त्याचंें ‘शुद्ध रूप’. परंतु या दोन्ही तालाचें आणखी प्रकार 

साडंगतले आहेत. ‘संशताशता ता ककवा श,’ [सऽंऽशताशताता ककवा सऽंऽशताशताश.] ‘शऽशताऽश ता ता ककवा श’ हे 
आडण ‘ताऽशताऽश ता ता ककवा श हे भेद चच्चत्पुटाचे, आडण सडन्नपात (स)ं हा दीघव व जोरदार 
(ओजयुक्त). िावखोरी टाळी–ता–ही उजव्या टाळीपेक्षा ं कमी जोरदार अशी कल्पना केली तर 
दुसऱ्याडतसऱ्या भेदातं फरक भासेल, पण तें स्पष्ट नाहीं. हीं रूपें ‘॥ चऽऽत् । चत् । पु । टः ॥’ वगैरे तऱ्हाचंीं 
होऊं शकतात, लघुगुरु बदलतात, जोरभार वगेवगेळे होतात. 
 

येथें लघु–प्लृत हें गुरु–गुरु कसें केलें  तें लक्षातं घ्यावें! 
 

म्हणून चच्चत्पुटः व चाचपटुः या दोन ‘योनी’ म्हटल्या आहेत. त्यापंासून अनेक प्रकार होऊं 
शकतात. ते उच्चारभेदानें होतात व त्या त्या उच्चारासं बंधन व साहाय्य म्हणून हस्तडक्रया घालून देता ंयेते. 
आडण हे उच्चारभेद भाषेवरून, गीतछंदावंरून अथवा भाषा–गीत यासं जुळते असे होतात. उदाहरणाथव 
शम्यानें सुरंू होणारा चच्चत्पटुप्रकार आसाडरत वगैरे नावंाचं्या गीतप्रकारातं, तालानें (ता) सुरंू होणारा 
पाडणका वगैरे गीतप्रकारासं योग्य, अशा सूचना आहेत. 
 

पुन्हा, डनःशब्द (आ, डन, डव, प्र) व सशब्द अशा डद्वडवध हस्तडक्रया–प्रकारानंींडह आणखी उच्चारभेद 
दाखडवले आहेत, आडण त्याचंींडह हेतुकारणप्रयोजनें भाषा–गीत–छंद यातंच सापंितात. 
 

आडण याच डक्रयाधोरणानें डतस्रजाडततालडह चतस्र जाडत होऊं शकतो! ॥ चा । चपु । टः ॥ या मात्रा 
तीन; पडहल्या व डतसऱ्या माते्रवर जोर. हें रूप ‘गगग’ असें मानंू व प्रत्येक गुरुचे दोन लघु करंू. ॥ लल । 
लल । लल ॥ असें झालें . (चप ु= ग = लल हें मुळातंच आहे). येथें सहा अक्षरें झालीं. पुन्हा ंप्रत्येक लघुचे 
दोन डवराम करंू. ॥ वववव । वववव । वववव ॥ अशीं बारा ऱ्हस्व अक्षरें झाली. त्यातं पडहल्या व नवव्या 
डवरामावर जोर आहे. आता ंजोर बदलंू. पडहल्या, चवर्थया व दहाव्या डवरामावर जोर देऊं. मग हें रूप ॥ 
ववव । ववव । ववव । ववव ॥ असें भासू ंशकेल व ती चतस्र जाडत असें वाटेल. गडणताच्या भाषेंत — 
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मूळचा चाचपटु :–  
 

त्याचें प्रस्ताररूप–  लय पूवींचाच आहे; मात्रा तीनच. 
 

जोर बदलून–  
 

याची चतस्र मािंणी–  
 

पुन्हा ंजोर बदलून– इत्याडद. 
 

हें वृथापास्ट्ण्ित्य नव्हे, याची प्रतीडत पहा. ‘आवत है अलबलेा’ यातंील  हा तीन मात्राचंा 

तुकिा  शीं तुल्य असाच आहे. तो ॥ आ ऽ ऽ । ऽ व ऽ । त ऽ है । ऽ ऽ ऽ ॥ असा जातो. (मात्र ‘है’ 
चा उच्चार ठीक व्हावा यासाठीं आवत च्या त नंतर चतुथांश मात्रा डवराम ठेवनू अथवा त पाऊण मात्रा ठेवनू 

है हाडह पाऊण मात्रा कडरतात.  असा.) दादऱ्याची चौगुण करून कहरव्यातं 
जातानंा ंअसेंच होतें; ३ → १२ → ४. आपली कायदाछाट, बोलबाटं, अशाच प्रकारें होते. 
 

यातं काय झालें? मात्रा नामक जें कालप्रमाण तें कायमच ठेडवलें . ३ मात्राचंा एकूण काळ जेवढाचा 
तेवढाच ठेडवला. मात्र त्याचे अधवभाग व नंतर चतुथांश भाग दाखवनू त्या चतुथांशाचें चार गट दाखडवले. 
तीन मात्राचें बारा चतुथांश भाग झाले, व हे भाग, पाऊण पाऊण माते्रचा एकेक गट अशा चार गटातं व्यक्त 
केले. लय बदलला नाहीं; दु्रत केला नाहीं. फक्त ‘अक्षरसंख्या’ बदलली. ‘आवत है’ हें जर ॥ साा॔ ऽ । नीप । 
ग ऽ ॥ असें माडनलें , तर तें ॥ रेा॔ साा॔ डनसाा॔ । पनीमप । गमगरे ॥ असें करून, जोरभाराचं्या योगानें ॥ 
रेा॔साा॔डन । साा॔पनी । मपग । मगरे ॥ असें व्यक्तडवलें . परंतु जेवढ्या काळातं दोन दीघव व दोन ऱ्हस्व अक्षरें, 
म्हणजे जणू ंसहा ऱ्हस्व अक्षरें, होत होतीं, तेवढ्या काळातं आता ंबारा अक्षरें झालीं; ऱ्हस्व अक्षराचा काळ 
डनमपट व दीघाक्षराचा काळ पावपट झाला; उच्चार ऱ्हस्वतर झाले. 
 

हाच ‘कलाडवडध’! चाचपुटः’ एककल असतानंा ं ‘चा’ ची कला एक होती. आता ंतोच, तेवढ्याच 
दीघवत्वाचा ‘चा,’ चार भागातं वाटंला गेला म्हणजे तो ‘चतुष्कल’ झाला. ‘सा’ एवढ्या काळातं ‘रेा॔ साा॔ 
डनसाा॔’ असें केलें  म्हणजे सा जो एककल ककवा डद्वकल होता तो चतुष्कल झाला. 
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संपके्वष्टाकः, पंचपाडण, उद्धट्टक, हे ताल सवव डतस्रजाडतचे साडंगतले आहेत. परंतु संपके्वष्टाकःच्या 
मात्रा चाचपटुाप्रमाणें तीन नव्हेत, तर बारा. पंचपाडणच्या सहा. उद्धट्टकच्याडह सहा. कारण अक्षराचंेंच 
लघुगुरुप्लृत वगैरे दीघवत्वरूप तेवढें लाबं आहे. उच्चारपरत्वें हे ताल इतर जातींचेडह होतात. यथाक्षर 
सोिल्यावर उद्धट्टक हें चार भागातं ॥ उ । द्ध । ट्ट । क ॥ असें सहज वाटंता ंयेतें व तरीडह एकूण काळ ॥ उ । 
द्ध । ट्टक ॥ एवढाच ठेवता ंयेतो. ॥ प ं। च । पा । ऽ । डण ॥ असा पाचं तुकड्याचंा उच्चार कडरता ंयेईल ककवा ॥ 
पं । ऽ । च । पा । ऽ । डण ॥ असा सहा तुकड्याचंा. (नाट्यशास्त्रम्मध्यें पंऽचपाऽडण असा सहा तुकड्याचंा 
उच्चार आहे. प्रस्तुत पुस्तकातं पूवी पंचपाऽडण असा पाचं तुकड्याचंा केवळ उच्चारच नव्हे तर पाचं मात्राचंा 
म्हणून ताल साडंगतला, ते आजच्या प्रघातान्वयें). 
 

हा भाग स्पष्टपणें समजून घेणें अगत्याचें आहे, कारण त्याबद्दल गैरसमजुती अतोनात आहेत. ॥ साा॔ 
ऽ । नीप । गऽ ॥ याच्या मात्रा तीन, परंतु ॥ रेा॔ साा॔ डन साा॔ । पनीमप । गमगरे ॥ याच्या बारा, असें हल्लीं 
माडनतात. तें अगदीं चूक आहे. तें बरोबर केव्हा ंहोईल, तर येथें जीं जीं अक्षरे (साा॔, ऽ, नी, वगैरे) डलडहलीं 
त्याचंा प्रत्येकीं काळ दोन्हीं प्रकारातं समानच असेल तर; तसें झाल्यास ॥ रेा॔ साा॔ डनसा । इत्याडद म्हणण्यास 
॥ साा॔ ऽ । इत्याडद म्हणण्याला जो वळे लागतो त्याच्या दुप्पट वळे लागेल. परंतु एकूण वळे जर तेवढाच 
राहणार असेल तर तीनाचं्या मात्रा बारा झाल्या नाहींत; परंतु अक्षरें वाढलीं व प्रत्येक अक्षराचा काळ छोटा 
झाला. मात्रामान कायमच आहे. । सा । हें एककल, । नीप । डद्वकल, । पनीमप । चतुष्कल. हें यातं सूत्र 
मानावयाचें, असें प्रस्तुत लेखकाचें म्हणणें आहे. 
 

यातं मागवकल्पनेचीडह समजूत स्पष्टच राडहली पाडहजे. 
 

 यातं प्रत्येक अक्षराची मात्रा एक माडनली, व प्रत्येक दोन अक्षरासं–म्हणजे दोन 
मात्राकाळासं–एक कलानामक हस्तडक्रया, जी फुलीनें दाखडवली आहे ती, ठेडवली, तर हा डचत्रमागव 
होईल. 
 

 यातं लय म्हणजे अक्षरोच्चारकाळ तोच ठेवनू हस्तडक्रया चार अक्षराचंी म्हणजे 
मात्राचंी ठेडवली, तर हा वार्मतक मागव होईल. 
 

परंतु लय म्हणजे अक्षराला लागणारा काळ तोच मानून, काहंीं स्वरनादभेद, काहंीं लघूपाय वगैरे 
योजून (हें, असें दाखवू)ं जर 
 

 डत असें म्हटलें  तर लय तोच आडण मागव डचत्रमागवच राडहला, परंतु प्रत्येक अक्षर (जसें 
न) म्हणजेच प्रत्येक मात्रा दोन कलाचंी केली असें झालें .  हा एककल डचत्रमागव तर न , , र हा डद्वकल 
डचत्रमागव. यातं मात्रामान नामक कालप्रमाण पूवींइतकें च राडहलें , पण पूवींच्या एकेका अक्षराच्या उच्चाराचा 

काल मात्र डनमपट झाला! वरील उदाहरणातं  प । असें केल्यास एककल डचत्रमागव,  हा 
डद्वकल डचत्रमागव, । पनीमप । हा एककल वृिमागव. 
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याचाच अथव–अथवा याचें कारण असें कीं अक्षर लघु, गुरु, प्लृत वगैरे भाषा ठीक आहे, परंतु त्यातं 
सतत नेमकें  प्रमाण असें कायम नसतें. १ प्लृत = १॥ गुरु = ३ लघु हें ‘आंखीव’ मापन उच्चारातं पाळलें  जात 
नाहीं, आडण तसें तें पाळलें  जात नाहीं यातंच भाषेचीं वैडशष्ट्यें व स्वरातंील डवडवध रंजकता आहे. हें ‘मापन’ 
आपण बंधनासाठीं माडनतों व करतों. प्रत्यक्ष उच्चार तंतोतंत तसे कधीं असतात तर कधीं नसतात. त्यातंील 
फरक ‘कला’ डवडधचें रहस्य जाणल्यानें कळतो. तुकाराम यातंील तु चा जो उच्चारकाल, ती एक मात्रा 
समजल्यास हा शब्द १+२+२+१, (लघु–गुरु–गुरु–लघु) अशा मात्राकालाचंा, हें साडहस्ट्त्यक म्हणजे 
लेखी बंधन आहे. प्रत्यक्षातं राऽम् = १ + १ ⅞ + ⅛ मात्राकाल असें होतें तें सोिून देऊं, त्याऐवजीं “रा ंऽ ऽ 
= प्लृत, ३ मात्रा,” म्हणूं. पण “तुकाऽऽऽ रा ंऽऽऽ ऽऽऽ” असा पुकारडह होतो, त्यातं मात्रासंख्या व एकूण 
काळडह वाढतो; व उलट ‘तुकरा’ं असें जलदडह होतें त्यातं मात्रासंख्या व काळ कमी तर होतातच, पण 
लघु–गुरु भेदडह नाहींसा होतो; तुकरं अशा १+१+१ = ३ मात्रा व पुढें दीघव अनुनाडसक डवरामयुक्त असें 
येतें. आता ंबंधनप्रमाण जरी माडनलें  तरीं ग्यान्बा हें गुरु–गुरु असें रूप आहे. ॥ ग्याऽ । न्बाऽ । तुका । राम ॥ 
यातं ग, ग, लल, लल असें आहे, याला १+१+१+१ अशा चार मात्रा म्हटलें  तर तुका, राम हीं रूपें डद्वकल 
झालीं. परंतु ‘टाळी’ (उच्चाराचा जोरभार) ग्या व तु वर असली तर हा डचत्रमागवच. । ग्या । न्बा । हें डचत्रमागव 
एककल तर । तुका । राम । हें डद्वकल डचत्रमागव असें थोिें स्वातंत्र्य घेऊन म्हणूं. हें सवव जलद–सावकाश 
कसेंडह म्हणता ंयेईल. म्हणजे मागव व कलाडवडध कायम ठेवनूडह लय दु्रतमध्यडवलंडबत असा कडरता ंयेईल. 
 

लयप्रकार (दु्रत इत्याडद), मागव म्हणजे डकती मात्राकालानंतर कलानामक हस्तडक्रया ककवा 
डवडशष्टोच्चारडक्रया करावयाची तें, व कलाडवडध म्हणजे १ मात्रा = १ ठरलेला ऱ्हस्वाक्षरोच्चारकाल या 
कालप्रमाणास न सोिताचं पण तेवढ्या काळातं ‘ऱ्हस्वतर उच्चाररूपें’ दाखडवणें या तीन कल्पना अगदीं 
वगेवगेळ्या आहेत! एका मागामध्यें डद्वकल–डत्रकल–चतुष्कल आडद रूपें होतात, त्याचें कारण हें. 
 

हें नीट न समजल्यामुळे ज्या गैरसमजुती उद्भवतात त्यातंील एक अशी कीं, धु्रवमाग ं दु्रत, 
डचत्रमागव मध्य अडण वार्मतक डवलंडबत लयाचा. हें ‘टाळी’ वगैरे डवडशष्ट हस्तडक्रयेवरच लक्ष कें डद्रत केल्यामुळे 
होतें, तालागं स्वरागंाहून अलग केल्यामुळें  होतें. जर मात्राकालप्रमाण कायम आहे तर लय दु्रताचा मध्य 
वगैरे कसा होईल, टाळीडशवाय इतर हस्तडक्रया अथवा इतर उच्चार आहेतच कीं, इत्याडद अवधान न 
राडहल्यामुळें. धु्रवमागापेक्षा ं डचत्रमागाची टाळी (इत्याडद) सावकाश पिणार हें स्पष्टच आहे व लय कायम 
म्हणूनच ती तशी सावकाश होते. गं्रथवचन या बाबत दु्रताडदकाचंा उल्लेख कडरतें, तें आघातानं्वयेंच. 
 

दुसरी गैरसमजूत अशी कीं, चतुष्कल हें डद्वकलपेक्षा ंसावकाश, अष्टकल हें डवलंडबत माडनलें  तर 
चतुष्कल हें मध्य व डद्वकल हें दु्रत, इत्याडद. या गैरसमजुतीचीं कारणें दोन. एक, स्वरागं–लघूपाय–
लघुगुरु इत्याडद उच्चाराचंें प्रत्यक्ष बदलतें ऱ्हस्वदीघवत्व आडण १ गुरु = २ लघू आडद बंधनप्रमाणें, वगैरेंची 
जाणीव नीट नसणें. आडण दुसरें कारण, मूळ गं्रथाचा अडभप्राय प्रयोगदृष्ट्या ंप्रतीडत घेऊन न पाडहल्यामुळें. 
 

पडरणाम असा होतो कीं, मागव व कला याजंबद्दलच्या कल्पनाचंी गल्लत होते. — ‘लघु = १ मात्रा, 
गुरु = २ मात्रा; दोन मात्रानंंतर हस्तडक्रया (स ं ता श यापंैकीं एक प्रकारची टाळी) हा डचत्रमागव 

 असा; यातं × या जागीं टाळी म्हणजे दोन मात्राचंी कला आहे;  याला 

चतुष्कल म्हणावें, आठ वळेा ं  अथवा आठ गुरू म्हणजे अष्टकल, इत्याडद.’– अशी कल्पना सध्या ं
केली जाते व ती मुळे, ‘बृहस्पडत’ वगैरेंच्या सवांच्याच पुस्तकातं आढळते. यातं कलाडवडध आडण दु्रताडद 
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लयप्रकार याचंीच गल्लत होते; चतुष्कल = डवलंडबत, डद्वकल = मध्य वगैरे समज होतो, आडण हीं दोन 
पडरभाषावगीकरणें कशासाठीं याचें उिर सापंित नाहीं. डवशषे म्हणजे गायनवादन कसें त्याची प्रतीडत घेऊं 
जाता ंकाहंीं डवडचत्रच आढळतें! समजा, डवलंडबत लय सुमारें १ मात्रा = १ सेकंद असा आहे व त्यामध्यें ‘दे ऽ 
व ं ऽ रु ऽ दं्र ऽ’ एवढें म्हटलें . प्रत्येक अक्षर गुरु = २ सेकंदाचें, एकूण काळ ८ सेकंद. तेवढ्यातं एक 
तालावतवनडह बसेल. हें एककल रूप. आता ंहें प्रचडलत समजुतीप्रमाणें जर अष्टकल करावयाचें तर प्रत्येक 
अक्षराला दोन सेकंदाऐंवजीं २ × ८ = १६ सेकंद काळ द्यावा लागेल. आडण एकूण तालावतवनाला १६ × ८ 
= १२८ सेकंद लागतील. एकेक तालाघात १६–१६ सेकंदानंीं होईल! या दोन डमडनटातं म्हणावयाचें काय, 
तर ‘देव ंरुदं्र!’ (पूवींच्या ग्रामोफोन तबकड्या ३–३॥ डमडनटातं पूणव होत हें लक्षातं घ्यावें). 
 

म्हणून ‘भरतकालीन संगीताचा आज थागं लागत नाहीं’ अशी समजूत होते. संस्कृत भाषा व्यंजनें–
जोिाक्षरें यानंीं डकती समदृ्ध आहे हें लक्षातं घेतल्यास, आडण ‘कलाडवडध’ हा डवशषेतः तालवाद्याचं्या 
संदभांतच डवस्तारशः आहे हें पाडहल्यास, पटेल कीं चतुष्कल–अष्टकल–द्वादशकल अशा वाढत्या वाढत्या 
प्रकारातं मागव, लयमान, आडद अडधकाडधक सावकाश होतात असें नव्हे तर लयमानप्रमाण जें ठरलेलें  
असेल त्यामध्यें अडधकाडधक ऱ्हस्व भागाचंें प्रदशवन केलें  जातें. येथील ‘कला’ ही डद्वमात्रा–चारमात्रा वगैरेंची 
हस्तडक्रया नव्हे; तर माते्रचीं अंगें. 
 

प्रस्तुत लेखकाच्या या तकाग्रहाला गं्रथाधारडह आहे. नाट्यशास्त्रम् अध्याय ३१ श्लोक १–१०, १५, 
२३–६६, ३७०, इत्यादींवर अडभनवगुप्तानें अडतडवस्तृत व अनेक अंगानंीं भाष्य केलें  आहे. तें येथें थोिेंडह 
उद्धृत करणें अशक्य, परंतु थोिक्यातं त्याचा येथील संदभाचा मुख्य मतलब पुढीलप्रमाणें सागंता ंयेईल; 
असें प्रस्तुत लेखकाचें तकव मत आहे. 
 

डनमेष हें एक सूक्ष्मकालमान. त्या प्रत्येक डनमेषातं एकेक अडतऱ्हस्व अक्षर उच्चाडरता ं येतें, ती 
‘ऱ्हस्वरूपा तस्येवमुच्चारणा’ कला. अशीं पाचं डनमेषातं पाचं अडतऱ्हस्व अक्षरें होतात व तीं सवव डमळून ‘एक 
मात्रा.’ आता ंअडतऱ्हस्व अक्षर हें भाषेंत, गीतवाद्यातं, अनुपयुक्त; म्हणून एक मात्रा इतक्या काळातं एक 
‘उपयुक्त’ ऱ्हस्वाक्षर होतें. तें लघु अक्षर, लघु. याचा दुप्पट काळ दीघांक्षराचा म्हणजे गुरुचा. अथात् 
लघुच्या कला ५ व गुरुच्या १०. परंतु एकामागून एक असे जेव्हा ं ‘खंडित’ अक्षरोच्चार (सुटे स्वरोच्चार, व 
व्यंजनोच्चार) होतात, तेव्हा ंदोन अक्षराचं्यामध्यें एक अडतसूक्ष्मकाडलक डवराम येतो असें अनुभवास येतें. या 
डवरामकालाचें मान, वरील पंचकलापंकैीं एक कला म्हणजे एक डनमेष, असें माडनलें . म्हणजे लघु अक्षराचा 
प्रत्यक्ष उच्चारकाल चारच कलाचंा होतो, त्यानंतर एककलाकाल अक्षरभेदडक्रयेकिे जातो व एकूण कला 
पाचं होतात. म्हणून लघु हा ‘चतुष्कल’ ठरलेला आहे! तीडह मात्राच, पणतें फक्त ‘तत्रोक्तडनयमपडरमाण!’ 
 

यातं जो डवराम प्रतीत होतो तो डवशषेतः कासं्यतालातं सापंिेल, कारण तेथें लघ्वक्षरामागनू 
लघ्वक्षर आहे. अथात् पात म्हणजे टाळी वगैरे सशब्द हस्तडक्रयामंध्येंडह हेंच आढळणार. दीघव अक्षर हें 
टाळीच्या ‘आवाजानें’ प्रतीकात्मक असें व्यक्त होणार नाहीं तर तो अडतऱ्हस्व आवाज आडण त्यानंतरची 
कमीअडधक स्तब्धता यानेंच. या स्तब्धतेमध्यें काहंीं डनःशब्द डक्रया (कला) असतील अगर नसतील, व 
असल्या तर त्या प्रत्येक ऱ्हस्वकलेची सूक्ष्म ‘कालकला’ लक्षातं घेता ंएकूण कलासखं्या ही तें तें दीघवत्वमान 
देईल, एक गुरु अक्षर दोन लघंूचें; यातं केवळ अखंि दीघाक्षर घेतलें  तर ५ + ५ = १० कला (दोन मात्रा) 
होतील, अथवा शेंवटची कला ही डवरामात्मक म्हणून सोिून डदली तर ५ + ४ = ९ कला उच्चाराच्या 
होतील. गुरुमागून गुरु येणार असेल तर ५ + ५ = १० कला अखंि उच्चार व नंतर एक कला मध्यंतर—
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डवराम अशा अकरा कलाडह एका गुरुच्या माडनता ंयेतील; दोन गुरंूच्या एकूण १० + १ + १० = २१ कला. 
त्याचप्रमाणे प्लृताक्षर = ३ लघू हें ३ दीघाक्षरें = ५ + ५ + ५ कला + १ डवराम = १६ कलाचंें असेल, 
अथवा ५+१+५+१+५+१ = १८ कलाचंेंडह. 
 

परंतु एक गुरु हें कालमान, दोन लघु अक्षराचं्या स्वरूपातं व्यक्त करावयाचें तर ४ कला + १ 
डवराम + ५ अथवा (४+१+४) कला, म्हणजे एकूण दहा कला अथवा नऊ कला अशा दोन रूपभेदानंीं 
व्यक्त होऊं शकेल. प्लृताचाडह असाच डवचार होतो, प्लृत = गुरुलघु, अथवा लघुलघुलघु. 
 

पुन्हा,ं एक लघु जरी घेतला तरी तो ‘एककला पात अडधक चतुष्कल डवराम’ असाडह व्यक्त होईल, 
आडण लघु लघु याचंें लघुतम रूप जें होईल तें पात + डवराम + पात असें तीन कलाचंेंडह होऊं शकेल! 
 

‘दु्रत हा पात; तो लघुतम, म्हणजे एककला पात, जरी घेतला तरी त्यापुढें एककला डवराम 
येणारच, कारण मध्यें डवराम न घेता ंपातामागून पात होऊं शकणारच नाहींत. म्हणून डद्वकल रूप हेंच मूळ 
रूप.’ त्यातंील प्रत्येक कला ही अण ुअथवा ‘कबदु.’ धु्रव हें आडदरूप म्हटलें  आहे, व तें एककल मानलें  आहे; 
परंतु पातदृडष्टनें धु्रव हें डद्वकल रूपच ठरतें. आडण या न्यायानें लघुला ‘गुरु’ असें म्हणता ंयेतें! लघुलाच गुरु 
म्हणता ंयेतें! ‘यथाक्षरस्य तालस्य स च गुववक्षरे स्मृतः ।’ इतीह गुरुरेव धु्रवः ।... (आडण धु्रव हा एकमाते्रचा, 
एक लघुचा!) गुरुद्वये मात्राचतुष्कलात्मडन संमील्य मात्राकालो डवश्रास्ट्न्तडरडत ।... ‘गुववक्षरैि डवडश्लष्टःै स एव 
डद्वकलो भवते् । ... डद्वभावाद् डद्वकलस्याडप डवजे्ञयो ऽ थ चतुष्कलः ।’ तदाह दडिलेन (दडिलम् १३०)– 
‘गुरुप्लृताडद डहत्वाथ डद्वमात्रान् पडरकल्पयेत् ।’ इत्याडद. [सगंीतरत्नाकर १–७–६४ मध्यें ‘अष्टलघुः’ कला आहे. परंतु 
टीकाकारानंीं लघुचें गुरु केलें  आहे. कसहभपूालानें तर अष्टगुरुः असा पाठच घेतला आहे. त्याचा अन्वय वरीलप्रमाणेंच लागूं शकतो. न पेक्षा ं ‘तं 
भवललाट’ मधील डतसरी ‘मात्रा’ ‘कं’ ही (रेग) सारेग सासासासा अशी आठ कलाचंी कशी म्हणणार? आठ दीघव स्वर एकट्या ‘कं’ ला कसे? एकूण 
१२ तुकिे प्रत्येकीं ८ गुरंूचे डमळून हें गीत कसें म्हणणार? येथें १२ कला, अष्टलघु, असें म्हटलें  आहे त्याचा अथव काय? ‘प्रस्तार’ १२ मात्राखंिाचंाच 

नव्हे काय?] (ही सववच टीका मुळातूंन लक्षपूववक अभ्याडसण्याचा फार फायदा आहे). 
 

अशा प्रकारें “डद्वकल–डत्रकल–चतुष्कल–पंच–सप्त–नव–दश–एकादश कला होऊं 
शकतात,” डतस्र–चतस्राचंें डमश्रण होऊं शकतें व बेरीजडह होऊन इतर (७ मात्राचें वगैरे) ताल होऊं 
शकतात. 
 

येथें एक कोिें वाटतें. एककल–डद्वकल, धु्रव–डचत्र यामंधील भेदच दृडष्टआि झाला असें होतें. 
वास्तडवक, अडभनवगुप्ताचें सूक्ष्मकाल = कला आडण दोन व्यंजनामंध्यें अपडरहायव असा सूक्ष्मकाल डवराम 
याजंबद्दलचें म्हणणें ध्यानातं घेतलें , तर तेवढें तें पटतें; परंतु त्यातूंन गुरु = लघु, ‘१ = २’ असा जो अथव 
त्यानें सुचडवला, तो सववथैव त्याज्यच वाटतो. प्रस्तुत लेखकाचें याबद्दल म्हणणें असें कीं या कोड्याचा 
उलगिा आपल्या आजच्या पद्धडतनें होणार नाहीं, तर अडभनवगुप्ताच्या काळीं जीं डवचारपद्धडतचीं 
आघारप्रमेयें माडनलीं जात त्याजंकिे गेलें  पाडहजे; आपली बुडद्ध तत्कालीन भारतीय संस्कारानंीं तात्पुरती 
तरी डशडक्षत केली पाडहजे. तसें केल्यास आपणालंा वैशडेषक–साखं्य–नैय्याडयक याचंा अणुवाद डदसतो. 
त्या अणुवादामध्यें असाच डवचारसंभ्रम आहे. 
 

पार्मथव वस्तुचें डवभाजन होऊं शकतें. डवभाजन करीत करीत एक अंडतम मयादा येते, तेथील 
वस्तुघटक तो अण;ु त्याचें मात्र डवभाजन होणार नाहीं, अन्यथा वस्तुत्वच नष्ट होईल. अण ुहा सूक्ष्मतम भाग. 
त्याला अणुत्व आहे म्हणजे वस्तुधमव राखूनच परंतु सूक्ष्मत्व आहे, परंतु महत्त्व म्हणजे व्याप नाहीं. जसा 
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भडूमडतशास्त्रातंील कबदु. एका अणुशीं दुसऱ्या अणुचा सयंोग झाला तर अणुत्व वाढेल म्हणजे सूक्ष्मत्वच 
अडधक होईल.! व्यापच मुळातं नाहीं तेव्हा ंव्याप वाढणारच नाहीं! म्हणून अणु + अणु + अणु +... अशी 
वस्तुघटना होणें शक्य नाहीं. म्हणून वस्तुरचना ज्यायोगें होणार तो घटक अणु नव्हे तर ‘द्व्यणुक’ म्हणजे 
दोन अणूंचें एकच एकडजनसी संयुक्त. त्यातं एका अणुचा सूक्ष्मत्वधमव व दुसऱ्या अणुचा महिाधमव हें संयुक्त 
असतें. म्हणजे अडतसूक्ष्मता व व्यापकत्वाची क्षमता हे दोन्ही धमव एकत्र असतात. अशा या द्व्यणुकाचा 
संयोग डतसऱ्या एका अणुशीं झाला तरी पुन्हा ंअणुत्वच फक्त डद्वगुडणत होईल. कारण डतसऱ्या ‘एकाण’ुचें 
सूक्ष्मत्व अडधक भराला येईल. म्हणून त्र्यणकु हाडह अडतसूक्ष्मच. परंतु सहा अणूंचा संयोग, हा तीन 
द्व्यणुकाचंा, त्यामध्यें व्याप वाढलेला असणार. तसाच दोन द्व्यणुकाचंा संयोग, चतस्र अणु; (‘त्रसरेणु’); 
इत्याडद. भौडतक वस्तंूचा घटना–आधार, ज्याला घटनादृडष्टनें ‘एक’ म्हणावें, तो एक ‘अण’ु नव्हे तर एक 
द्व्यणुक. (डवघटन मात्र दोन भाग–चार भाग अशा क्रमानें न माडनता ंअणुपासून माडनलें  आहे! परंतु तो भाग 
सोिून देऊं, कारण त्याचें खंिन पूववकालीन भारतीयानंींडह केलें  आहे). 
 

‘गुरुरेव डह कला’ असें वचन आढळतें त्याचा अथव वरीलप्रमाणें डवचार केल्यासच लागतो. हल्लीं 
इतरानंीं, आपलें  नेहमींचें गुरुअक्षर तेंच कलामान असें माडनलें  आहे, व त्याप्रमाणें ‘डलडपकरणें’ (नोटेशन््स्) 
दाखडवलीं आहेत. त्याचंा अडभप्राय काहंीं डवडचत्रच होतो! उदाहरणाथव डवलंडबत लय, चच्चत्पुट ताल, 
अष्टकल याचें रूप ते लोक 
॥ ऽऽऽऽऽऽऽऽ । ऽऽऽऽऽऽऽऽ । ऽऽऽऽऽऽऽऽ । ऽऽऽऽऽऽऽऽ । ऽऽऽऽऽऽऽऽ । ऽऽऽऽऽऽऽऽ । ऽऽऽऽऽऽऽऽ ॥ – ८ 
मात्रा, प्रत्येक मात्रेंत ८–८ गुरु, एकूण ६४ गुरु 
असें दाखडवतात; याच्या मात्रा अथात् ६४ × २ = १२८. डवलंडबतलयाचें मात्रामान एक सेकंद माडनल्यास हें 
एक तालावतवन २ डमडनटें ८ सेकंद इतका वळे खाईल. त्यामध्यें अवधान, एकडजनसीपणा, हें कसें राहणार 
व वताव कसा करणार? ‘दे ऽ व ंऽ रु ऽ दं्र’ हे शब्द या आवतवनातं कसे बसणार? असा प्रयोगडनष्ठ डवचार 
कोणी केला असें वाटत नाहीं. 
 

परंतु प्रस्तुत लेखकाचा दावा माडनला तर मात्र स्पष्ट होतें कीं येथें ‘कलाडवडध’ म्हणजे डदलेल्या 
मात्रामानाचे भाग करण्याचीच डक्रया आहे, व त्या प्रत्येक भागातं काहंीं वणालंकार वगैरे ठेडवल्यामुळें  ते तसे 
भाग अलग व्यक्त केले जातात. डशवाय, संस्कृत भाषेंतील व्यंजनप्रचुरता लक्षातं घेता ंअसेंडह डदसतें कीं 
ज्याला आज डवलंडबत म्हणतात तो अडतडवलंडबत–गाढ–लय नाट्यशास्त्रम् मधील गीताचंा नव्हे. ते तालडह 
अनेकऱ्हस्वाक्षरयुक्त असे आहेत. दीघव ताना संभवत नाहींत, असल्या तर तुलनेनें ऱ्हस्व अशा बोलानंीं त्या 
नटडवलेल्या असतील. हें माडनलें  व प्रयोग करून पाडहलें  तर नाट्यशास्त्रम् मधील वणालंकाराचा व 
गीतलयाचा काहंीं अंदाज येतो. एरव्हीं, १ कला = १ गुरु म्हणजे दीघाक्षरकाल = २ मात्रा, असें समजून 
नव्हे. आडण अशाच प्रयोगामंध्यें आपली परंपरा नाट्यशास्त्राशीं अतूट अशी डदसते. अन्यथा ‘मागी संगीत नष्ट 
झालें ’ इत्याडद डनराधार कल्पना पसरतात व पसरल्या आहेत. (ज्यातं मागव पाडळला जातो तें मागी. जसें 
‘जनगणमन.’) 
 

वरील चचेतून, आडण डवशषेतः अडभनवगुप्ताच्या मतसंदभांतून, एक तर्थय डनघतें. तत्कालीन 
तालवाद्यें डवशषे घुमारेदार असोत नसोत, ऱ्हस्व बोलाचं्या माडलकाचंें वादन त्यातं अडधक, जसा आजचा 
आपला डदल्लीचा तबला, असा ग्रह होतो. आडण ऱ्हस्व व्यंजनाक्षरें, तुटक नादकला, हीं तालाध्यायातंच 
आलेलीं आहेत. परंतु गीतचचेंत छंदडवचार आहे आडण त्यातंील लयडवचार प्रामुख्यानें लघुगुरुदु्रतप्लृताडद 
ऱ्हस्वदीघाचा आहे. अक्षरें अखंि झालीं तरी त्याचं्या मात्राडद मोजाव्या लागतात. व मात्राडह अक्षरानंीं 
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नटतात, हें वैडदक छंद व सामगायन याचं्या अवलोकनातं साडंगतलेंच. छंदःशास्त्रामध्यें एका अक्षराचाडह 
‘उक्त’ नावंाचा छंद आहे, दोनाचंा ‘अत्युक्त’, तीनाचंा ‘मध्य’ व चाराचंा ‘प्रडतष्ठा’. आडण त्याचंेंडह भागशः 
वाटंप होऊन प्रस्तारडह होतात; म्हणजे दीघाचे जागीं अनेक ऱ्हस्व हाडह प्रघात प्राचीनच आहे; त्यानंा ं
वगेवगेळेपणा दाखवनू वगेवगेळीं नावंें देण्यातंच छंदगं्रथाचंा बहुताशं भाग खची पिला आहे —पण तो 
‘डवडध’; तो शास्त्रडवचार नव्हे. ‘गीतगुणोपेता वृडि’ आडण त्यातंीलडह डवशषेतः ‘तत्त्व’ ही वादनवृडि, म्हणजे 
‘डलपटून वाजडवणें,’ हेंडह साडंगतलेंच. याचें तात्पयव असें कीं ऱ्हस्वोच्चाराधाडरत कलाडवचार आडण 
मात्राधाडरत कलाडवचार हे दोन्ही डवचार एकसाथच होते व असणार. मात्राधाडरत कलाडवचारातं कला ही 
मात्राकालभाग येवढ्याच स्वरूपातं पाडहली जाते व लघुगुरु आडदकाचंीं प्रमाणें ठरवनू टाकलेल्या 
गडणतानुसारच ती मोजली जाते. 
 

आपली आजची तालपद्धडत ही त्या मात्राधाडरत प्रकारची आहे, म्हणून या पुस्तकातं डतचाच अवलंब 
करून, मात्राभागाडद प्रकाराचंा डवचार ‘अंग’ या शब्दानें त्या सदरातंच केला; ‘कला’ हा शब्द त्या संदभांत 
फारसा उल्लडेखलाडह नाहीं. कला शब्दाचे अनेक अथव आहेत त्यापंैकीं हस्तडक्रया हा एकच शब्द प्रस्तुत 
लेखकानें वारंवार उल्लेडखला. असें करण्याचें कारण, डवषयाचा उलगिा करण्यासाठीं तें अवश्य वाटलें , हें 
आहे; आजच्या आपल्या प्रघाताशीं जुळेल तेवढेंच प्रथम सागंणें युक्त. अंग शब्द आजडह प्रचारातूंन गेलेला 
नाहीं, व कलाडवडधचें कायव अगं — डक्रयेनें सागंता ंयेतें. डवराम हाडह मात्रानुसारी उच्चारामंध्यें एक ‘शून्यनाद’ 
अंग अशा रूपातं वर्मणता ंयेतो. 
 

परंतु वर उल्लेडखलेली, अडभनवगुप्ताचा हवाला देऊन साडंगतलेली, पात–डवराम–सूक्ष्मकाल–
कला या धोरणानें चाललेली मीमासंा, व्यंजनप्रचुर व डवशषेतः ऱ्हस्वप्राय उच्चाराचं्या क्रमास अडधक जवळची 
आहे. ती संस्कृत भाषेला अडधक उपयुक्त तशी द्राडवि भाषानंाडंह. म्हणून कीं काय, द्राडवितालपद्धडतशीं 
डतचें नातें आहे असा तकव  होतो. कारण या मीमासेंप्रमाणें पुढें चालल्यास लघुला गुरुत्व देता ंयेतें व त्या नाना 
‘जाती’ होतात–आडण दु्रताच्या होत नाहींत! व तोच डवडध द्राडविाचंा आज डदसतो. परंतु हें अवश्य असें 
नाहीं, आपल्या पद्धडतमध्यें तें नसूनडह उिम डनयमडनवाह होतोच. 
 

अडभनवगुप्त हा काश्मीरचा. तो दडक्षणेंत आल्याचा पुरावा नाहीं. त्याच्या ‘अडभनवभारती’ च्या प्रती 
द्राडविदेशातं जतन केल्या गेल्या हें मात्र सत्य. आडण अडभनवगुप्ताप्रमाणें डववरण इतर कोणा द्रडविानें 
केल्याचा उल्लेख नाहीं. तडमळ इसैवाले याबाबतींत ठाम नाहींत. कट्टर सोिल्यास इतर द्रडवि शास्त्रज्ञ, 
सामपरंपरा व नाट्यशास्त्रम् माडनतात. म्हणून नाट्यशास्त्रम् ची ही परंपरा द्राडविदेशातं डनदान 
अज्ञातकालापासून डक्रस्तीशक ११०० पयंत अबाडधतपणें मान्य झालेली असावी. महाराष्रातंडह ती डनदान 
काहंीं प्रमाणातं असावीच, हें सागंणें नको. 
 

दडिलाचें दडिलम् व कोहलाचें संगीतमेरु हे गं्रथ अपूणव व त्रुडटत आहेत, त्यातंील तालडवषय 
उपलब्ध नाहीं. (‘अथ तालं प्रवक्ष्याडम’ येथेंच उपलब्ध दडिलम् संपतें!) त्यानंतर मतंगकृत बृहदे्दशी, 
डक्रस्तशक ६०० पासून ९०० पयंत केव्हातंरी; अडभनवगुप्तानें या तीनडह गं्रथातंील अवतरणें घेतलीं आहेत, 
त्याचंी चचा केली आहे. हे ‘नाट्य’ गं्रथ नसून केवळ गायनवादन (नृि?) यासं वाडहलेले आहेत. उपलब्ध 
बृहदे्दशीडह त्रुडटतच आहे आडण त्यातं काहंीं वाढावा, काहंीं वगेळेपणा डदसतो. मतंगाचाच वर्मधत आडवष्कार 
संगीतरत्नाकरातं डदसतो, व संगीतरत्नाकराकिे आता ंवळावयाचेंच आहे, म्हणून एवढा उल्लखे पुरे. सुमारें 
११०० मध्यें नान्यदेवाचें भरतभाष्य; तेंडह त्रुडटत–खंडितच उपलब्ध आहे, व आहे त्यातं तालभाग नाहीं. 
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दडिल–कोहल हे कोण कळत नाहीं, मतंग दाडक्षणात्य माडनला जातो एवढेंच; तर नान्यदेव हा डमडथलेचा 
राजा म्हणजे उिरभारतीय, परंतु राष्रकूट म्हणजे कनाटकीय. सुमारें ११३० (?) मध्यें सोमेश्वरकृत 
अडभलडषताथवकचतामडण, ज्याचा उल्लखे केलाच; त्याच्या चवर्थया ‘डवनोदकवशडत’ नामक भागातं काहंीं 
संगीतचचा आहे. जगदेकमल्ल हा सोमेश्वराचा पुत्र (राज्य ११३४–११४५); त्याच्या ‘संगीतचूिामडण’ चे 
काहंीं तुकिे उरले आहेत त्यातंील तालवणवन बृहदे्दशीप्रमाणेंच पण डवस्तृत आहे, अडभनवपुर (नवानगर) 
येथील चालुक्यराजा (सुमारें ११७५) हडरपालदेव याच्या ‘संगीतसुधाकर’ गं्रथामध्यें पडहल्या 
नृत्याध्यायातंील व दुसऱ्या–डतसऱ्या वाद्याध्यायातंील वणवनेंडह नाट्यशास्त्रम्  व बृहदे्दशी याजंप्रमाणें आहेत. 
या काडठयावािी गं्रथकारानें आपला गं्रथकारानें आपला गं्रथ ‘कावरेीतीरीं’ डलडहला. 
 

यानंतर संगीतरत्नाकर (१२१०–१२४७), कता स्वतःला ‘डनःशकं’ म्हणवणारा शार्ङ्वदेव, मूळचा 
काश्मीरी परंतु तीन डपढ्या देवडगडरच्या यादव राजाचं्या आश्रयानें राडहलेला म्हणून कनाटकी–महाराष्रीय. 
स्वतःला मदनाचा पुतळा, सववशास्त्रडवद्याकलापारंगत असें म्हणवनू घेणारा व स्वतःच्या वािवडिलानंीं 
राजानंा ंयश व धन प्राप्त करून डदलें  असा इडतहासातं न सापंिणारा दावा करणारा शार्ङ्व देव म्हणतो कीं 
संगीतशास्त्र हल्लीं दुबोध झालें  आहे म्हणून मी हा सुबोध गं्रथ केला. परंतु प्रत्यक्षातं तसें आढळत नाहीं; त्याचा 
स्वरडवषय अडधकच दुबोध झाला आहे व तालडवषयातं वाढाव्याडशवाय इतर डवशषे नाहीं. या डवशाल 
गं्रथामध्यें तपशील अतोनात आहे; परंतु वैचाडरक दृडष्टनें मात्र गं्रथाचें महत्त्व मानतात तेवढें नाहीं. 
रत्नाकराचा पाचंवा तालाध्याय व काहंीं प्रमाणातं सहावा वाद्याध्याय हे प्रस्तुत संदभांत पाडहले कीं पुरे. 
 

मागवतालामंध्यें नाट्यशास्त्रम्मध्यें डमश्रताल एवढा उल्लेख करून सोिून डदलेले परंतु मतंगानें वणवन 
केलेले हेला, डत्रगता, नत्कुट (नकुव ट), नकुव टी, खंजक, खंडजका, आक्रीडित व डवलंडबत हे अडधक ताल 
रत्नाकरातंडह घेतले आहेत. नाट्यशास्त्रातं हीं गीत-प्रकाराचंीं नावंें आहेत हें ध्यानातं घ्यावें. त्याचप्रमाणें 
संकीणव मागवताल–चच्चत्पुटाचे २४, ४८ व ९६ ‘गुरंूचे’ (?) (एककल-डद्वकल-चतुष्कल याहूंन अडधक) तीन 
प्रकार वगैरेडह मतंगाचे घेतले आहेत. अतीत–अनागत यामंध्यें आधीं काय धरावयाचें, गीत कीं तालाघात, 
यानुसार दोन मतें साडंगतलीं आहेत. नाट्यशास्त्रम् प्रमाणेंच यती फक्त तीन (समा, स्रोतोगता व गोपुच्छा) 
माडनल्या आहेत. देशी ताल हे मागवतालापंासूनच प्रस्तारक्रमानें उत्पन्न होतात असें म्हटलें  आहे व तेथें 
प्रस्तारातं घटकाचंें आडधक्य हा एकेका संदभांत वाढाव केला आहे; जसें लघुप्रस्तार, डवरामलघुप्रस्तार, हें 
एकाच डववरणातं आणलें  आहे. देशीमध्यें ‘डनजेच्छा’ हें कारण, या मतंगाच्या डवधानाहून ही दृडष्ट काहंीं अंशीं 
वगेळी आहे. १२० देशीतालाचंी यादी प्रस्तारक्रमानें डदली आहे, आडण आणखीडह ताल आहेत व होऊं 
शकतील असें म्हटलें  आहे. प्रस्तार कसा करावा हें नाट्यशास्त्रम्मध्यें नाहीं–फक्त प्रस्ताराचा उल्लेख आहे–
तें सडवस्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यातं स्वरप्रस्तार व तालप्रस्तार हे वगेळे मािंले आहेत. भर मेरुवर 
आहे. तालप्रस्तार अनेक जागीं दुबोध आहे असें शार्ङ्व देवाचे ‘भाष्यकार’ डह म्हणतात. 
 

सशब्दडक्रया ती पात, डतचा (सूक्ष्म?) काल ठरलेला; परंतु डनःशब्दडक्रया ही वगेवगेळ्या 
कालमानाचंी असू ं शकते, हें मानलें  आहे; प्रस्तारातंील लघुदु्रतडवराम हे त्याच धोरणानें मोजलेले 
आढळतात; डवरामकाल हा स्पष्टमानाचा डदसत नाहीं. 
 

घन व अवनद्धवाद्याचंी मोठी यादी डदलेली आहे व तींत अनेक प्राकृत, द्राडवि–मराठीडह! —नावंें 
आढळतात. डवशषे डववरण मृदंगाचें आहे. (डवलेपनासाठीं राख वापरणें आहे. — हें शाईचें पूववरूप काय?) 
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शखं, मागवपटाह, देशी पटाह, व हुड्िुक याचंेंडह वणवन दीघव आहे. नाट्यशास्त्रम्मध्यें झण्टंु वगैरे शुष्कें  व 
कखग वगैरे पाटाक्षरें आहेत तें तर येथें आहेच, पण डशवाय बोलपलटे डदले आहेत. जसें – 

नागबधं :– १) नागबधं 
२) पवन 
३) एक 
४) एकसर 
५) दुःसर 
६) संचार 
७) डवके्षप 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

तन डगन डगन नगे 
नन डगि डगि िगे 
डगि डगि डगि ित्थ 
डकट तट डकट तट 
नखु नखु 
डखर तडकट 
थेंडग थेंडग इत्याडद 

खंु खंु धडर खंु खंु धडर करडगि करडगि । दरडगि दरडगि डगडरडगदि धन्नडकट मट टकु । दा हैं दा हैं खंु खंु 
दा हैं खंु खंु दा हैं तटंडक तटडक । दि डगि डगडगडर डकट दडग थैं थैं डगि । असेडह बोल डदलेले आहेत. 
 

वाजवावें कसें, बोटाचंी डक्रया कशी, हें साडंगतलें  आहे. 
 

पलट्याचंी रचना ज्याला म्हणता ंयेईल ती कशी करावी याचाडह काहंीं अंदाज डदलेला आढळतो. 
उदाहरणाथव मृदंगाच्या उजव्या पुिीवर “ता डधर थोम् तैं हैं नम् दैम्” हा सात बोलाचंा तुकिा, तो ‘शुद्ध’. 
कखग इत्याडद सोळा अक्षरें जीं मृदंगातूंन डनघतात त्याचं्याशीं याचे नाना प्रकारचे सयंोग होऊन कूटप्रकार 
बनतात. आडण कूटप्रकारातं मध्येंच ‘शुद्ध’ प्रकार वाजवनू होतात ते ‘खंि’. “कडव जसें गीत रडचतो तसा 
वादक पलटे रडचतो” असा शरेा आहे. 
 

नाट्यशास्त्रम् मध्यें अनेक गीतप्रकाराचें लयतालडनयम आहेत, परंतु प्रत्येकाचें वणवन तपशीलवार 
नाहीं. तें रत्नाकरानें देण्याचा पुष्कळच यत्न केला आहे. पण रत्नाकराचें अडधक गौरववैडशष्ट्य त्याच्या 
चवर्थया प्रबंधाध्यायातं आहे. प्रबंध, प्रकषणे बद्ध असा गायनवादनप्रकार, याचंी नीट कल्पना प्रथम बृहदे्दशींत 
आढळते. तेथें ४९ प्रबंध आहेत; शार्ङ्व देवानें ६८ डदले व बहुतेकाचंें डववरण केलें . प्रस्तुत पुस्तकाच्या या 
डवषयातं डवस्तारभयामुळें  रत्नाकराचा अडधक परामशव घेणें कडठण आहे. परंतु नाट्यशास्त्रम्चा जो डवस्तृत 
आढावा डदला त्यातं बहुताशं डवचारभाग आलाच. वस्तुतः रत्नाकराची महती त्याच्या डक्रयोपयोडगत्वामुळें 
आहे, त्याबाबतींत तो गं्रथ सववश्रेष्ठ आहेच. परंतु नाट्यशास्त्रम्चा पडरचय झाला कीं रत्नाकराचा शास्त्रभागडह 
काहंीं प्रमाणातं उलगितो, ‘दुबोध’ता कमी होते. सध्या उलटा डवचार चालंू आहे, रत्नाकरावरून 
नाट्यशास्त्रम्चा अथव लाडवला जातो. परंतु या कामीं जे भाग वापडरले जातात तेच नेमके रत्नाकरातंील ‘कचे्च 
दुव’े आहेत. स्वररागडवषय, प्रबंधा–ंगीताचें ‘प्रस्तार’ म्हणजे ससासरीगगा वगैरे ‘नोटेशन््स् ,’ सववच खंि 
आठ तुकड्याचें-त्यातं मात्रा कोणत्या, कला कोणत्या, लय काय प्रमाणाचा, वगैरे कळणें अशक्य, इत्याडद 
अपूणवता–संडदग्धता फार आहे. आडण नाट्यशास्त्रम् तर डवषय ‘समासतः’ म्हणजे संके्षपानेंच देतें. म्हणून 
प्रयोग व तकव  याचंाच वापर रत्नाकर उलगितानंा केला पाडहजे. ‘स्वररागडवचार’ व ‘गीतप्रबधंडवचार’ या 
पुस्तकातं येथील त्रुडट पुरी करंू. तूतव डनष्कषव एवढाच मानावयाचा कीं रत्नाकराची लयतालपरंपरा 
नाट्यशास्त्रम्च्याच वारशाची आहे, फक्त डतच्यामध्यें डवस्तार, नवी भर, नव े प्रकार, तपशील हे अडधक 
आहेत. कोठें काहंीं पडरभाषा–मत याबंद्दल डवसंवाद डदसतो तो गौण आहे. 
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संगीतरत्नाकर साऱ्या कहदुस्तानातं मान्य धडरतात. त्यावर ‘सेतु’ नामक टीका कोणा गंगारामाची, 
तंजाऊर गं्रथालयातं जतन केलेली आहे, ती कहदीमध्यें आहे. डवशषे प्रडसद्ध व सववमान्य टीकाकार 
कसहभपूाल (सुमारें १३५०–१४००) व चतुरकडल्लनाथ (सुमारें १४५०–१५००). रत्नाकरातंील ‘पद्धडत’ 
सुमारें १५०० पयंत कहदुस्तानभर होती म्हणतात, ‘उिर–दडक्षण भेद’ जो माडनतात तो नव्हता कारण वरील 
तीनडह पुरुष हे दाडक्षणात्य, कनाटकीय. मतभेद असतील ते रत्नाकराचा अथव लावण्यातं व ते त्या त्या 
देशीप्रघातासं वळेोंवळेीं जुळते करण्यातं. शार्ङ्व देवानंतर १५०० सालापयंतच्या उपलब्ध गं्रथामंध्यें या 
भेदसंदभांत उल्लेडखण्याजोगा गं्रथ म्हणजे ‘संगीतडशरोमडण’, सुमारें १४००–१४३०. हा गं्रथ जौनपुर येथील 
सुभेदार (‘सुलत्ान’) इब्राडहम याच्या अमदानींत कोणी बहादुरहुसैन यानें केला अथवा करडवला. (या 
सुभेदारानंा ंशकी म्हणतात. शक्व म्हणजे पूवव. डफरोझशाह तुघ्लकनंतर (१३९०) डदल्ली राज्याला अवकळा 
आली तेव्हा ंहे शकी सुभेदार स्वतःला स्वतंत्र म्हणवू ंलागले. त्यानंा ंडवद्याडवनोदाची आवि असावी.) हा गं्रथ 
ज्यानंा ंआधार माडनतो त्यातं रत्नाकर आहेच. त्याचा पडहला व चवथा भाग एवढेच उपलब्ध आहेत. हा 
‘मुसुलमानाचा’ उिरेकिील गं्रथ. आडण ‘कहदु’चा उिरेकिील गं्रथ तो मेवािाडधपडत कंुभराणा याचा, 
संगीतराज अथात् नृत्यरत्नाकरकोष, (सुमारें १४४०) हा तर प्रडसद्ध व मान्य आहेच. 

 
१५०० नंतर जे गं्रथ झाले त्यामंध्यें जे डवशषे प्रडसद्ध, त्यापंैकीं द्राडविभाषावं्यडतडरक्त इतर भारतीय 

भाषामंधील व उदूव–फासीमधील डकत्येक प्रस्तुत लेखकानें पाडहले आहेत. त्यामंध्यें स्वच्छ डदसतें कीं 
डकत्येकानंीं ‘शास्त्र दुबोध झालें  आहे, जुन्याचा अथव कळत नाहीं, म्हणून मी डलडहतों’ असें म्हटलें  आहे, आडण 
मतभेद वगैरे आहेत ते स्वररागाचं्याच बाबतींत. आपण ज्यानंा ंकोमल व तीव्र ऋषभ, कोमल व तीव्र गाधंार, 
तीव्र मध्यम, कोमल व तीव्र धैवत, कोमल व तीव्र डनषाद म्हणतों त्या स्वराचं्या नेमक्या जागा कोणत्या व 
त्यानंा ंनावंें कोणतीं द्यावीं; तीव्र ऋषभ हा ऋषभाचा प्रकार मानावा कीं गाधंाराचा, तीव्र धैवत हा डनषादाचा 
प्रकार कीं धैवताचा, इत्याडद वाद आहेत. (त्याला कारण शार्ङ्व देवच). एकूण स्वर डकती मानाव,े १२ कीं १४ 
कीं १५ कीं १९–कीं २२–; त्यातंील एका प्रसंगीं अमुक इतके अमुक अमुक घेणें व अशा तऱ्हेनें ‘मेल’ करणें 
या डक्रयेचे पयाय डकती व कोणते; त्याचंीं नावंें कोणतीं; त्यामंधून कोणकोणतीं रागसप्तकें  प्रत्येकीं डनमाण 
होतात; त्या रागाचंीं नावंें काय; अशा तऱ्हेचे हे मतभेद आहेत. तालाला हात फार थोड्यानंीं घातला आहे, 
आडण ज्यानंीं तालवणवनें केलीं आहेत तीं सवव एकाच तऱ्हेचीं–मतंग शार्ङ्व देवपरंपरेचीं–आहेत. कोठें काहंीं 
अडधकउणा तपशील येवढेंच. आडण हीं सवव यादीच्या रूपाचंीं. डवचार, लयडवचार असा नाहीं. फक्त 
डसद्धातंोल्लखे–परंपरा चालू ठेडवली आहे. तालदशप्राणदीडपका, अष्टोिरशतताललक्षणम् इत्याडद केवळ 
तालगं्रथडह याला अपवाद नाहींत. आडण बहुतेक गं्रथ फार छोटे आहेत. म्हणून हा डवषयभाग येथें 
सोिण्याला हरकत नाहीं. 
 

‘परंतु येथें शेंवटीं एका गं्रथाचा उल्लखे करावयास हवा. तो म्हणजे ‘श्रीराधागोकवद संगीतसार.’ हा 
गं्रथ ‘जयपुराधीश महाराजा सवाई प्रतापकसग महाराज देवकृत’ म्हणून असला तरी परंपरेनें चालत आलेली 
माडहती अशी कीं या राजानें (१७७९–१८०४) त्या कामीं एक मंिळ नेमलें  व त्याचे मुख्य बैरामखा ं
अंबेठावाले हे होते, व मंिळातं तत्कालीन श्रेष्ठ कलावतं होते. गं्रथ आपल्या काळाला जवळचा, ज्याचंा 
वारसा अजून डवद्यमान आहे (रहीमुद्दीन ‘िागर’ हा बैरामखाचंा नातू) अशाचं्या हातचा, व रचनेंत 
मुसुलमानडह सामील, म्हणून या गं्रथाकिे पहाणें अवश्य वाटतें; परंपरा कोठवर राडहली हें त्यातं उलगिेल. 
गं्रथ ७ भागाचंा आहे व ६ वा भाग ‘तालाध्याय’ आहे. भाषा ‘तोंिचें डलहून’ घेतल्यासारखी आहे. [‘घराणेदार’ 
कलावंतामंध्यें आख्याडयका अशीं कीं बैरामखा ंससं्कृत गं्रथातं व्युत्पन्न होते आडण त्यानंींच हें पुस्तक तयार केलें . परंतु पुस्तकामध्यें गं्रथकता 
‘नंदडकशोर डतवारी’ असें स्वतःचें नावं डलडहतो. नंदडकशोर नावं असलेल्या कैक उिम घराणेदार चीजा आहेत. (कोणी नवलडकशोर असा अपभ्रंश 
करतात तो बरोबर नाहीं.) 
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श्रीकृष्ण सुखदायी (तैलंग), चुनीलाल भट, गौि डमश्र, इंदोडरया रामराय आडण “पंडित कडव अगडणत इकठोर दरबार में” याचं्या 
मदतीनें हा गं्रथ केला असें लेखक सागंतो. त्यामंध्यें बैरामखा ंअसू ंशकतील.] 

 
प्रथम ‘तालाचे दहा प्राण’ साडंगतले आहेत; रत्नाकराचा हवाला डदला आहे. ‘काला’ साठीं क्षण–

काष्ठा–लव आडद, कमलपत्राला काटंा टोंचण्याला ८ क्षण = १ लव लागतो यावरून कोष्टक आहे. आठ 
डनमेषाचंी कला, हें ठीक आहे. दोन कलाचंा एक चतुभाग, त्यालाच त्रुडट म्हटलें  आहे. दोन त्रुटींचा एक 
कबबाधव, अणु अथवा अणुदु्रत वगैरे. ‘१० गुरंूचें एक पल होतें’ यानुसार लघु २·४ (सुमारें अिीच) सेकंद, गुरु 
४·८ (सुमारें पावणेपाचं) सेकंद, प्लृत = ७·२ सेकंद, दु्रत १·२ (सुमारें सवा) सेकंद, अण ु०·६ (सुमारें ⅔) 
सेकंद होतो व कला १५/१००० सेकंद, ठरते. कला हा अडतसूक्ष्म काल या अडभनवगुप्ताच्या वचनानुसार 
कलामान पटतें, परंतु लघुगुरु हे डवलंडबत वाटतात. पाचं डनमेषाचंी मात्रा सुमारें १/१०० सेकंद होते! हें 
पटणारें नाहीं. मागांमध्यें डचत्रतर–डचत्रतम आहेत. डक्रयारूप जो कलाशब्द, त्यामध्यें घषवण, अनुघषवण व 
स्वरकला या नव्याच आहेत. शम्याला शपंा म्हटलें  आहे, ही चूक पूवींच झालेली सापंिते. अंगशब्द १२०० 
च्या सुमारास आला, तो ठीक वापडरला आहे; व पुराणोिर कालातं सुमारें १००० नंतरच्या गं्रथातं जें भारुि 
तेंडह आहे; अणुची उत्पडि पवनापासून, देवता चंद्र, ध्वडन डतिरपक्षाचा, इत्याडद. प्रत्येक अंगभागासाठीं दोन 
हातामंध्यें अंतर केवढें तें डदलें  आहे, जसें लघुसाठीं ६ अंगुळें  वगैरे. इतर प्राण व लक्षणें या पुस्तकातं 
पूववभागातं डदल्याप्रमाणेंच आहेत, परंतु लयव्याख्या–लघुव्याख्या यातं फरक आहे. 
 

लयव्याख्या ‘डक्रयानन्तरडवश्रास्ट्न्तः’ यातंील डवश्राडंत शब्दावर भर देऊन केलेली डदसते. ‘डक्रया 
कडहये तालको शब्द! अथ ‘डतह’ शब्द डक्रया तालको उपरातं जो डवश्राम हें । सो लय जाडनये ।’— तालाचा 
डतह् हा बोल उच्चारल्यानंतर जो डवराम, तो लय. हा डवराम दु्रत, मध्य, डवलंडबत अशा शीघ्रतेनें वारंवार 
येईल त्यानुसार तो तो लयप्रकार. येथें डतह् (डतय्) हा उच्चार ‘अणु’ प्रमाणाचा आहे, म्हणजे सूक्ष्म आहे. 
 

अण–ुडतय, दु्रत–ते, डवरामदु्रत–डतते, लघु–थेई, लघुडवराम–डतप्पतुव ककवा तुये डतडथई, गुरु–
थेईडतत त, प्लृत–थेई डतत तत थेईथेई, असे ‘चचकार’ ककवा ‘अछरोटी’ (अक्षरवडटका) मधील शब्दोच्चार 
आहेत. हें आजच्या आपल्या डलडपमध्यें डत (ि), ते, डतिे, थै ऽ, डतत्थै ऽ, थै ऽ डतििे, थै ऽ डतित्थै थै, असें 
अनुक्रमें होतें. 
 

येथें अडभनवगुप्ताच्या मीमासेंमधील सूक्ष्मकालपातकल्पना येते. द्राडवि तालपद्धडतमध्येंडह ती आली 
हें डदसलेंच. आडण या पुस्तकातंील ‘लयागंसाधना’ या भागातं ‘१, २, ३…, ½, ⅓…’ मात्राचें म्हणून जे बोल 
डदले त्यातंडह ती सापंिेल. तेव्हा ं प्रथमदशवनीं असें वाटेल कीं आपली परंपरा ही तुटक आघाताचं्या 
डवचाराचीच आहे, आडण प्रस्तुत लेखकानें अज्ञानामुळें  ककवा पूववग्रहामुळें  ती झाकूंन ठेवनू डवषय 
सजडवण्याचा असफल प्रयत्न केला. 
 

तसें झालेलें  नाहीं!! ‘लयागंसाधने’ च्या भागातं बोलडह डदले व ते साध्य झाल्यानंतर अखंि 
आकाराचीडह साधना साडंगतली. द्राडवि पद्धडतमध्यें तसेच ‘बोल’ डह आहेत व अवग्रहयुक्त म्हणजे 
दीघाक्षराचेंडह बोल आहेत. अडभनवगुप्ताची मीमासंा ही डसद्धातंमीमासंा आहे. डतचें अडधक संमाजवन पुढील 
भागातं करावयाचेंच आहे. प्रस्तुत लेखकाचा मुद्दा हा आहे व तोच प्रथमपासून आहे, कीं ‘अडतसूक्ष्मकाडलक 
पात हा संगीतातं रंजक नव्हे, अशा पात–डवरामाचंी माडलका रंजक होऊं शकेल परंतु रंजन फार वळे 
होणार नाहीं; ध्वडनला अनुरणन आलें–म्हणजे तो काहंीं काळ डटकणारा असा नाद झाला–तरच तो रंजक 
होतो; अशा अनुरणनात्मक ध्वडनला स्वरनाद नावं आहे; त्यापंैकीं अ–आ इत्याडद नाद ते ‘भाषेंतील गद्य’ 
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स्वर, आडण त्याचंी उंची कमी अडधक होते तेव्हा ंते एकमेकाचं्या सापेक्षतेनें संगीतातंील स्वर होतात; म्हणून 
स्वरागं हें संगीतातं प्रथम लक्ष्यः केवळ तुटक नाद ते पात, आघात इत्याडदक, अनुरणनशून्य असे क्षडणक 
ध्वडन; त्यामंध्यें क्, ख्, आडद केवळ व्यंजनेंडह येतात, अशाचं्या अनुरोधानें तालागंें होतात, व तालागं हेंडह 
संगीताच्या लयागंाचें लक्षण आहेच, परंतु संगीतातंील रंजक तालागंातं अनुरणनात्मक ध्वडन म्हणजे 
स्वरागंडह असतें. त्याचप्रमाणें केवळ आकाराडद अखंि स्वरागंातंडह रंजकता येते ती त्याच्या भरीला तालागं 
आल्यानेंच. म्हणून स्वरागं–तालागं ही जोिी अभेद्य आहे; केवळ तालागंावर भर देण्यानें लयतालमीमासंा 
अधववट व एकागंी होईल, आडण केवळ टाळीवर भर देण्यानें तर ती डवकृत होईल.’ 
 

वरील यादीमध्यें डति ्हा अनुरणनशनू्य सूक्ष्मकाडलक बोल एकटाच आहे. इतर सवव ‘अक्षर–स्वर’ 
आहेत. लघुसाठीं थेई (थै ऽ) आहे, डति ् असें आठवळेा ं कडरता ं आलें  असतें पण तसें केलें  नाहीं, 
त्याचप्रमाणें डति ्व सात सूक्ष्मकाडलक स्तब्धता असेंडह लघुचें रूप नाहीं, हें लक्षातं घ्यावें. 
 

आडण सवांत महत्त्वाचें हें कीं हे ‘चचकार’ (तत्कार) आहेत, मुखोच्चार आहेत. वाद्याचीं पाटाक्षरें 
(परमलु) हीं वगेळीं साडंगतलीं आहेत व त्यामंध्यें अनुरणन आहे–म्हणजे स्वरागंडह आहे. आडण तेथें मात्रा हें 
कालमान घेतलें  आहे! ‘जा कालमें पाचं लघु अछरनको उच्चार होय सो कालमात्रा जाडनये । यहा ंएक 
मात्रासों लघु जाडंनये । और ऐसी दोय मात्रानसों गुरु जाडंनये । ऐसी तीन मात्रासों प्लुत जाडंनये । आडध 
मात्राको दु्रत जाडंनये । अर पावमात्राको अणु जाडंनये । पोणमात्राको दडवराम जाडंनये ।’ इत्याडद. ‘ओर 
परमलु इनहीके अक्षर डमलाकै जाडत परनै डबठाय लेत है या समझनेके डलये यह अक्षर डलये है । परमलु वा 
चचकार ताल देती वरे वा नृत्य करती वरे पगमें वा मुखमें वा पखावजमें ये अक्षर उघटीये ।’ उदाहरणाथव 
चच्चत्पुट (‘चंचतपुट’) ताल– 
 

गुरु गुरु लघु प्लृत 
चचकार–थेई डतत तत थेई डतत तत थेई थेई डतत तत थेई 

परमलु –जडकरक तकथडर जक त कुकु थडरक रंुद 
 

परंतु याहून बोधक असें ‘चतुष्कल चंचतपटु ताल जंत्र’ पहा — 
हा ताल ४ गुरू, ४ गुरू, ४ लघु, ४ प्लृत असा डदला आहे. त्याचे परमलु — 
४ गुरू – था ंडघसे तत डधडम, डधडम था ंडधम था,ं धलागं धलागं, तग तग धलागं 
४ गुरू –डकटरीकी कंुदरीडक तत धल ताहं ताहं डधडम ता ंडकटधडधकेणथोंिगनग 
४ लघु – तगत्थों तगत्थों तगत्थों डकटडधडम डकडरट तग डधडमतत्थाडधडधडमडध 
४ प्लृत – तत्थातत्थाथों डगणथोंथों नक धडधगणथों 
 

[गं्रथाची छपाई ‘उभी, कोष्टकरूप’ आहे ती येथें बदलली आहे. थों ऽ ऽ हा दीघव उच्चार मानावा. 
पडहल्या ‘४ गुरू’ या ओळींत चच्चत्पुटाच्या ४–८ मात्रा कशा बसतात तें स्वल्पडवरामानें दाखडवलें  आहे. 
त्याप्रमाणें उच्चार कराव.े नाहींतर हें दुबोध वाटेल.] 
 

येथें ‘चतुष्कल चंचतपुट’ म्हटलें  आहे त्याला द्राडविपद्धडतमध्यें ‘चतस्रगडत चच्चत्पुट’ म्हणतील. 
 

अशा रीडतनें मागवताल डदले आहेत. नंतर देशीताल येतात. 
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‘अथ देशी तालनकों लछन डलख्यते । अनुदु्रत आडदक सातों अंगन कडरके धू्रव मागवसों पंडितोंनें जो 
ताल कहें हैं उनकों देशी ताल कहें हैं । मागवतालकी चोथाई अथवा आठव ेभाग आडदकें  जो देशी तालनमें 
फेर फेर वरडतये सो पडरवरतना जाडंनये ।’ ‘जहा ंतालको डवश्राम होय ऐसी जो कालडक्रया नाम समयकी 
तोलकों मान कहें हैं । इडत मान ॥’ (येथें खंिकल्पना आली). ‘डकतनेहू तालनको रूप समान हैं नाम जुदे 
जुदे है । और रूप एकही है । ताको रण कहत हें । सो सुनो यहा उन तालनको मान जुदे जुदे है । और रूप 
एक है । प्रमाणभेदसे नाम भेद है ।’ (येथें वगेवगेळे ठेके व तीनताल–पंजाबी–डतलवािा आडद भेदाचंी 
कल्पना आली). 
 

एकूण १९८ देशी ताल डदले आहेत, त्यातं शार्ङ्व देवाच्या १०८ देशी तालाचंा व पुरंदरदासाच्या 
सप्तसूिाचंाडह अंतभाव आहे. डशवाय ‘माडदडरप्फ, नाडदडरप्फ, भाडदडरप्फ’... इत्याडद ८ ताल आहेत ते म, 
न, भ, य, स, र, ज, त या गणावंर आधाडरत असे, रत्नाकरातंील गणैलाप्रबधंावंरून केलेले असावते. डरफ् 
या संस्कृत धातुचा अथव, कठोर ककव श उग्रनाद काढणें. या प्रत्येक तालाची उत्पडि ‘भगवान् डशवानें 
मागवतालामंधून’ केलेली डदली आहे तें असो; पण नंतर तालाचे लघुदु्रताडद अंगभाग, त्याचं्या मात्रा, तालाचें 
नावं, त्याचा परमलु, हें डलहून पुढें उभ्या कोष्टकातं तालागं, चचकार, परमलु, अंगाच्या मात्रा व ‘समस्या,’ 
म्हणजे डचह्नाचंा खुलासा व मात्रा आडण डक्रया, एवढें डदलें  आहे. इतका डवस्तृत प्राकृत तालगं्रथ दुसरा 
नाहीं, आडण तो सुमारें १८०० चा, जवळचा, म्हणून त्याचें महत्त्व. 

 

आडदताल डततालो  दु्रतदु्रतलघु, मात्रा ४. डततालो म्हणजे यातं तीन 
‘ताल’ (टाळ्या) आहेत. चचकार ‘ते ते थै ऽ’. 
 

डशवाय ‘चोथो रासताल यह सात तालो हे । याको आडद ताल कहे हैं।’ 
 
॥ ततडधडग । डधडगतग । नगथों ऽ । जगजग । नगथों ऽ । तजडधडम । डधडमथों । ऽ ऽ ऽ ऽ ॥ 
 

मूळ गं्रथाची छपाई येथें प्रस्तुत लेखकानें बदलली आहे. गं्रथ कसा वाचावा हें त्यानें कळेल. 
 

ताल हे छंदप्रबंधातूंनच डनमाण झाले, आडण भाषेच्या मोिणीला धरून लघूपाय होतात, हेंडह या 
गं्रथातं स्पष्ट डलडहलें  आहे. शवेटीं मेरुप्रस्तार आहेत. येथें येवढें वणवन पुरेल. 
 

सामगायन, ऋचापठण, नाट्यशास्त्रम् आडण हें ‘संगीतसार’ याचंें वणवन एवढें केल्यावर नेहमीं 
ज्यावरच भर डदला जातो त्या रत्नाकरामधील भागाचा दीघव परामशव का ं घेतला नाहीं हें स्पष्ट होईल. 
रत्नाकराचें महत्त्व कमी लेखण्याचा उदे्दश नाहीं, तर रत्नाकर हा परंपरेमधील एक–महत्त्वाचा का ंहोईना, 
पण–दुवाच होय, ही जाणीव व्यक्त केली. [‘सगंीतसार’ सुमारें चाळीस टके्क रत्नाकराप्रमाणेंच आहे!] 
 

संगीतसारामध्यें काहंीं गोष्टी डवशषे जाणवतात. पडहली कीं चचकार व परमलु हे जोिीनें डदले 
आहेत. त्यावरून हा गं्रथ नृत्यानुसारी तालडवषयाचा कीं काय असें भासतें. दुसरें, हे बोल आजच्या आपल्या 
बोलापं्रमाणें नाहींत, मग ते पखवाजाचे असोत कीं तबल्याचे. डतसरें, समेचा म्हणजे अवसानाचा ‘धा’ यातं 
नाहीं. ‘थों ऽ ऽ’ हा सडन्नपातदशवक भरा जोरदार बोल येतो तो डकत्येकदा आवतवनाच्या अखेरीला! 
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तेव्हा ंअसा प्रश्न येतो कीं आपला आजचा मुख्य व्यवहार जो तबल्याचा, तो या सवव परंपरेमध्यें 
कोठेंच नाहीं हें कसें? तबला केव्हा ंआला? कसा आला? त्याच्या व्यवहारातं आडण या ‘परंपरागत’ वतावातं 
खरोखर फरक डकती व कसा आहे? संगीतसार गं्रथ सुमारें १८०० चा; आडण त्यावळेीं हा तबला होता खास. 
कारण या तबलावादकाचं्या ज्या वशंावळ्या आज उपलब्ध आहेत त्या कमींतकमी नऊ डपढ्या मागें जातात 
आडण त्यापंैकीं पाचं डपढ्यातंील पुरुष तरी, म्हणजे दीिएकशें वषें, तबलावादक डनर्मववाद होतेच. (सुमारें 
१८८२ मध्यें जन्मलेले डथरकवा लेखकाच्या पडरचयाचे आहेत, आडण त्याचें आजेगुरु नत्थूखा ंयासं लेखकानें 
पाडहलें  ऐडकलें  आहे.) आडण त्याचंी डवद्या ही वशंपरंपरेनें आलेली आहे. तर जयपुर या संगीतासाठीं प्रडसद्ध 
अशा डठकाणीं झालेल्या गं्रथातंच काय, पण इतरत्रडह, १८०० पयंत तबल्याचा उल्लखे नाहीं हें कसें? आडण 
संगीतसारामध्यें जी पडरभाषा आढळते, शास्त्रपद्धडत ज्या तऱ्हेनें वर्मणलेली डदसते, ती पडरभाषा व तशी पद्धडत 
आज प्रचारातं नाहीं हें कसें? 
 

संगीतसाराबद्दल पुढील शक्यताडह आहेत. हा गं्रथ बैरामखा ंवगैरेंच्या हातचा नसावा, ती केवळ 
दंतकथा असावी; आडण गं्रथ कोणीतरी पूवींच्या संस्कृत गं्रथासं वाट पुसतच, परंतु त्यावळेी चालंू असलेला 
चचकार–परमलंूचा वताव ध्यानीं आणून, केला असावा. अथवा कलावतंानंीं जरी तो गं्रथ केला असला, 
त्यानंा ंजरी तबला अवगत असला, तरी तें वाद्य गौण–त्याचा ‘उच्चशास्त्रातं’ उल्लेख नको, असें त्याचंें मत 
असेल. (हें शक्य आहे. िफ–ढोलकी फार जुनी, आजडह–रेडियो, डसनेमा वगैरेंद्वारा ंनव्हे तर प्रत्यक्ष–
ऐकणारावंाजवणारामंध्यें संख्येनें ढोलकी, भजनी मृदंग, हेच अडधक प्रचारातं आहेत; पण ‘पुस्तकातं’ 
तबलापखवाजच आहे.) 
 

नाट्यशास्त्रम्पासून तबल्यासमान चमववाद्यें आहेतच. िग्गा कोणी मािंीवर डतरपा घेऊन वाजडवतात 
तें लक्षातं घेतल्यास, आकलग्य–ऊध्ववक–ददुवर हें तबल्याचें मूळ रूप माडनता ं येईल. या वाद्याचंें वादन 
(पणवासडहतडह) जोिीजोिीचें आहे, एकाकी नाहीं, आडण त्याचें स्वतंत्र व जोिीनें वाजणारे बोल वगेळे व 
मृदंगाच्या बोलाहूंन वगेळे आहेत; ‘धंकार’ हा त्यातं भरदार आहे, तसेच टित्काररूप व ‘डतत्’ सारखे बंद 
असेडह बोल आहेत; थापेपेक्षा ंअंगुडलवादनाचेंच महत्त्व आहे; आडण वामोध्ववक–दडक्षणोध्ववक असा िावा 
उजवा भेदडह आहे. आजच्या प्रघाताहून वगेळें  तें हें कीं मृदंग मुख्य व हीं उपवाद्यें आहेत; तीं वगेवगेळ्या 
स्वरनादातं लावावयाचीं–एकसुरी नव्हेत. आडण त्यानंा ंगठे्ठ बहुधा नसावते; डवलेपनाथव शाईऐवजीं इतर 
पदाथव आयत्या वळेीं माखावयाचे. 
 

गठे्ठ, एकसुरी डमळवणी आडण शाई हें हळंूहळंू आलें  असावें या तकांत काहंींच गैर नाहीं, कारण 
त्यातंच सववकाळ रमणारानंा ंकालातंरातं सहज सुचाव्या अशा त्या साध्याच सुधारणा आहेत. 
 

(‘आजचे बोल वगेळे’ याचा डवचार पुढील ‘तालडववके’ भागातं करंू.) 
 

परंतु सध्या ं बहुसंख्यानंा ंमाहीत असलेलीं मतें अशीं. तबला हें वाद्य मूळचें आरब–तुकव –ईरानी 
लोकाचंें. तें त्यानंीं इकिे आणलें . दुसरें मत कीं हें वाद्य अमीर खुस्रौ यानें तयार केलें . डतसरें मत कीं हें वाद्य 
अकबर बादशाहच्या पदरचे ‘सुधारखा ंककवा डसधारखा ंधािी’ यानंीं केलें . 
 

‘अल ्तब्ल’् हा वाद्यसमूह आरबी नावंाचा. नावं आरबी, परंतु तीं तब्ल ्वाद्यें ऊध्ववकआकलग्य–ददुवर 
याहूंन फारच अप्रगत व डशवाय काठ्यानंीं वाजवावयाचीं. म्हणून प्रस्तुत लेखक पडहलें  मत नाकाडरतो. 
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डतसरें मत डनराधार व भाकि दंतकथेवर आधारलेलें  म्हणून त्याचा डवचारच नको. सुधारखा ंहा एक मोठा 
तबलजी होऊन गेला एवढें मात्र ग्राह् आहे. आता ंअमीर खुस्रौचा डवचार करंू. 
 

हें नावं अनेकाचंें आहे. त्यापंकैीं येथें अडभपे्रत तो ‘अमीर’ यमीनउद्दीन मुहंमद हसन खुस्रौ (१२५३–
१३२५). काहंींजण त्याला इतकें  माडनतात कीं कानाचं्या पाळ्या पकिून ‘हज़र्त् रहेमत् उल्ला आलेः’ असा 
त्याच्या नावंाचा उल्लेख कडरतात! ‘ख्याल’ गायनपद्धडत त्यानें काढली, ईरानी थाट म्हणजे ‘मुक़ाम’ हें 
रागवगीकरण आणनू भारतीय मूच्छवनापद्धडत नष्ट केली, सेह्तार म्हणजे सतार शोधून काढली, तबला 
शोधून काढला, अनेक राग नव ेतयार केले, अनेक नव ेताल केले, अनेक चीजा रचल्या, अशा गोष्टी त्याच्या 
नावंावर खपडवल्या जातात. ‘ख्याल’चा काहंीं डवचार पुढील भागातं करंू. मुक़ाम व मूच्छवना याचंा डवचार 
‘स्वररागडवचार’ पसु्तकातं करंू. सेह् म्हणजे तीन, आपली डत्रतंत्री वीणा प्राचीनच आहे व डतचें वणवन जरी 
उपलब्ध नसलें  तरी पिद्याचं्या वीणा आपणाकंिे प्राचीन काळापासूनच आहेत–केवळ ‘हा्व’ प्रकारच्याच 
नव्हेत, याला पुरावा आहे; डशवाय प्राचीन ग्रीक ‘डसतारा’ व यहुदी ‘डझथर’ याडह डत्रतंत्री वीणा होत्याच. 
आडण आपल्याकिे अंगुडलवादनाची सात ताराचंी डचत्रावीणाडह होती; सतारीला तीनच तारा नसतात! –हें 
सवव डलडहण्याचें कारण कीं, अमीर खुस्रौबद्दल या बाबतींत डवश्वसनीय असें काहंींडह उपलब्ध नाहीं, आहेत 
त्या केवळ दन्तकथा आहेत आडण त्याडह सववजण माडनतात असें नाहींच. डनडित आहे तें येवढेंच कीं, अमीर 
खुस्रौ हा धूतव धमांध असला तरी या देशावर आडण त्यातंील फासीडमडश्रत देशीभाषा जी ‘कहदवी’ डतच्यावर 
त्याचें फार पे्रम असे; तो एक थोर कडव होता व त्याची पुष्कळ कहदवी रचना आहे. अथात् तो छंदडवषयप्रवीण 
असेलच. आडण छंद व ताल याचंें एकबीज लक्षातं घेता ंकाहंीं नव े छंद जसे त्यानें आणले तसे, त्या 
छंदाचं्याच अनुषंगानें, काहंीं ताल म्हणजे ठेकेडह त्याला अथवा त्याच्या गायकवादकानंा ंसुचले असतील. 
तबल्यातं शाई–गठे्ठ या सुधारणा त्यालाच सुचल्या असतील अथवा नसतील, ती बाब फार गौण आहे. 
 

आडण एका माणसाच्या हातून अशा डवषयामध्यें सवांगीण आमूलाग्र पूणव क्रास्ट्न्त होत नाहीं हें ध्यानातं 
घेता,ं या अमीर खुस्रौच्या मागेंडह काहंीं त्याप्रकारची प्रयत्नपरंपरा नसेलच असें नाहीं. 
 

अठराव्या डक्रस्ती शतकातंील सदारंग ऊफव  डनयामतखा ंयाचा भाऊ कोणी ‘फकीर’ (?) खुस्रौ हाच 
सतारीचा जनक असें ‘बृहस्पडत’ म्हणतात. पण तें अत्यंत डववाद्य व डनराधार आहे. डनराधार डवधानें जोरानें 
करणें व आधार आहेसें भासवणें हें ‘बृहस्पडत’ याचंें वैडशष्ट्यच आहे. 
 

येथें एक लक्षातं घ्यावें. वरील तकव डववचेनातं ‘मुसुलमान’ हा शब्द वापरलेला नाहीं. मुसुलमान हा 
अमुक धमव मानणारा, त्याचा येथें संबंधच नाहीं. आरबी–ईरानी–तुकी–फासी–उदूव भाषा अष्टौप्रहर 
बोलणारा एवढाच मतलब येथें आहे, मग धमव कोणताडह असो. ग्रीस–डमस्र–आरबस्तान–ईराख–ईरान 
याचंा व भारताचा संबधं डनदान डक्रस्तपूवव ५०० पासूनचा आहे; तर इस्लामधमव डक्रस्तीशकाच्या ६३० या 
वषांपयंत अस्ट्स्तत्वातंच नव्हता. उलट आरब व भारतीय खलाशी एकमेकाचं्या देशाकंिे दडक्षणभारताच्या 
डकनाऱ्यावंरून जात–येतच होते. भाषेमुळें वणोच्चार, वणोच्चारामुंळें  लयताल व त्याचं्याच जोिीनें स्वरक्रम, 
याचंी कमीअडधक देवाण–घेवाण पूवींपासूनच होत असणार. इस्लाममध्यें संगींत डनडषद्ध असेंडह नाहीं. तर्थय 
एवढेंच कीं महंमदीयाचंें आचारडवचाराडद कतवव्य कुर्आन्शरीफ्-अनुसारच व्हावयाचें कारण तो प्रत्यक्ष 
परमेश्वराचा शब्द आहे; कुर् आन् शरीफ्मध्यें एवढेंच आहे कीं फाल्तु गोष्टींमध्यें मनुष्यानें शस्ट्क्त व वळे याचंा 
अपव्यय करंू नये. आता ंसगंीत–डवशषेतः नामस्मरणरूप असल्यास– फाल्तु कीं काय याबद्दल मतभेद 
होऊं शकतो, व अशा बाबतींत फैसला करण्याचे आिाखे ठरलेले आहेत : (१) पैगंबरसाहेबाचंी स्वतःची 
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वागणूक व डशकवण, आडण अगदीं सुरुवातीची आरब परंपरा (हदीस्); (२) पैगंबराचं्या सहकाऱ्याचंें–नंतर 
त्या त्या वळेच्या कायदेपडंिताचंें–एकमत (अझ्म्); (३) पूवी तसे केलेले फैसले (डक़यास्); (४) श्रेष्ठाचंा 
मतडवचार (राय् इस्ट्स्तसाँब व इस्ट्स्तस्लाः); (५) त्या त्या देशकालसमाजाची परंपरा (उफ्व, एल्यास्). पुन्हा,ं 
संगीत जरी फाल्तु ठरलें  तरी त्याचा नाद हा गुन्हा केवढा? डशक्षा करण्यालायक (ह़राम्) कीं कनद्य (मकू्रः), 
अथवा िोळेझाकं करण्याजोगा (जाइझ्, मुबाह्)? याचाडह फैसला करणें जरूर असतें. हा फैसला ज्यानंीं 
करावयाचा ते लोकडह ठराडवकच असतात. आडण डकत्येक फैसले सिाधाऱ्याचं्या आविीडनविीचा कल 
पाहून डदले जात यातं नवल नाहीं. तरीसुद्धा ंनामस्मरण, ईशस्तुडत, हा गुन्हा नव्हे असेंच आहे, तें ‘मन्दूब, 
मस्तह ब’ आहे म्हणजे त्याचें चागंलें  फळ डमळतें; असाच एकूण कल होय. हा अबू हनीफाचा फैसला आहे. व 
अबू हनीफाचें मत कहदुस्तानातं बहुसंख्य मानतात. त्या ‘कव्वाली’ मध्यें गळेबाजी, वाद्याचंी साथ, रंगेलपणा 
वगैरेंबद्दल दुमत होईल तें वगेळें. 
 

सुमारें ११८२–१२६७ मधील मुलतानडनवासी शखे बहाउद्दीन, त्याचा समकालीन अजमेरचा 
ख्वाजा मोईनुद्दीन डचस्ती, त्याचा डशष्य ख्वाजा कुतुबउद्दीन, सुमारें १३०० च्या आसपासचा डदल्लीडनवासी 
हजरत डनझामुद्दीन डचस्ती, वगैरे सवव सूफी साधू संगीतज्ञ व संगीतपे्रमी होते, आडण त्याचंीं नावंें गंुफलेले 
ख्यालडह प्रडसद्ध आहेत. गेल्या डपढींतील भजनपे्रमी ताजुद्दीनबाबा मशहूर आहेत. 
 

तात्पयव, ‘भारतीय संगीत व मुसुलमान’ हा डवचारडवषयच मुळीं गैरलाग,ू डनष्फळ आहे, ‘भारतीय 
संगीतातं इतर भाषाचंा झालेला पडरणाम’ एवढाच डवचार ग्राह् होऊं शकेल. हा डवस्तार करण्याचें कारण 
असें कीं, “आपली प्राचीन परंपरा मुसुलमानानंीं मोिूनतोिून टाकली, संगीत भ्रष्ट केलें” ही समजूत 
डनराधार, अडतशयोक्त व फार प्रमाणातं प्रचडलत आहे. 
 

पुढील भागातं दाखवू ंकीं आपला स्वरडवचार, तालडवचार यातं परभाषीय लोक काहंीं मोितोि 
करंू शकले नाहींत, कारण दोहींकिे मूळ शास्त्र एकाच तऱ्हेचें आहे; भाषेमुळें नव े छंद–राग–ताल–
वणालंकार आले ते येथील मुळाची वाढ करणारेच ठरले. हें साहडजकच व स्वागताहवच होय! अनेक धमांध 
मुसुलमानानंीं मूती-मंडदरें–पोर्थया वगैरेंचा नाश केला हें खरें. परंतु त्यातं संगीताची मोितोि झाली असें 
नाहीं. बाटवाबाटवी दडक्षणेंतडह झाली, तेथें तर आरब पूवीपासूनच येत, आडण शास्त्रगं्रथ दडक्षण व उिर अशा 
दोन्ही भारतातं जतन केले गेले व नवडेह होत राडहले! भ्रष्टता कहदु भारतीयानंींडह केलेली आहे! पुराणोिर 
काळातंील भाकि भारुि व शुष्क शब्दपास्ट्ण्ित्य, चर्मवतचववण, केशच्छेदक तकव ट, हें शुद्ध शास्त्रडवचाराच्या 
मुळावरच आलें  व त्याचा आपल्या राजकारण–अथवकारण-धमवकारण-समाजकारण या सवांवरच 
अनथवकारी पडरणाम झाला, याबद्दल तज्ज्ञाचंें दुमत नाहीं. तें तकव ट संगीतरत्नाकरातंडह—डवशषेतः पडहल्या 
दोन अध्यायातं–भरपूर आढळतें! 
 

दुसऱ्या प्रकारची भ्रष्टता अजाणता ंआलेली असते व ती केवळ योग्य पुरेसें तकव डशक्षण न झाल्यामुळें  
आलेली असू ंशकते. ‘प्रत्यक्ष करण्याचे’ असे जे डवषय, त्यातंील डक्रया जर नीटस, युक्त, वाढती-चढती 
रंजक होत राडहली तर त्या डक्रयेमागचा जो शास्त्रडवचार त्यातं अिाणीपणा राडहलेला आधीं उमगत नाहीं, 
आडण उमगला तरी ज्यानंा ंउमगतो ते तसें जाहीर करण्याबाबत उदासीन असूं शकतात, कारण त्यामुळें  
‘बुडद्धभेद’ होईल अथवा गुणी डक्रयावतंावंर डवनाकारण बंधनें-दिपणें टाकल्यासारखें होईल असें त्यानंा ं
वाटत असावें. आजडह आपल्याकिे शतेकरी, सुतार, गविंी, डमस्त्री, वगैरेंच्या बाबत हें आढळतें. त्याचंें काम 
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ते उिम करतात पण त्या कामाचें त्याचंें ‘शास्त्र’ म्हणजे केवळ आिाखे असतात, व त्या आिाख्यामंधील 
तकव डवचार व शास्त्र त्यानंा ंमाहीत नसतें. 
 

प्रस्तुत लेखकाचा तकव  आहे कीं तबल्याच्या (व पखवाजाच्याडह!) बाबतींत हें झालें  असावें. मूळचें हें 
वाद्य, कदाडचत् हळंूहळंू आजचें रूप प्राप्त झालेलें , गौण वाद्य, रंजक उपवाद्य असें गडणलें  गेलें  असावें. 
अकबरकालीन (१५५६–१६०५) म्हणा कीं शहाजहाकंालीन (१६२७–१६५८) म्हणा, डदल्ली, आग्रा व 
त्याचवळेीं (!) बनारस येथें काहंीं उिमोिम तबलावादक झाले, जसे सुधारखा,ं प्रयागजी वगैरे. आडण 
त्याचंा रंजक शास्त्रशुद्ध वतावडवस्तार, त्याचं्या वाद्याची डवडशष्ट मधुरता, ही काहंीं गीतप्रकारासं अडधक 
डचिवधेक ठरल्यामुळें, आडण डशवाय त्यानंीं स्वतःचा वशं, स्वतःचे डशष्यप्रडशष्य, यानंा ं मुक्तहस्तानें डवद्या 
देऊन पुढील डवस्ताराचा पाया घालून ठेवल्यामुळें, तबला हा पुढें आला असावा. 
 

सुधारखा ंहे धारी (‘धािी’ नव्हे), म्हणजे मूळचे राजपूत भाटचारण वगैरे वगापैकीं, हें लक्षातं घ्यावें. 
थानेसर–कन्नौज वगैरे पूवींचीं राजपूत राज्यस्थानें, अथवा नंतरचीं अस्ट्न्हलवाि–गवाडलयर–ककलजर–
बनारस–नडिया–देवडगडर वगैरे, याजंकिे या भाटवगाचा फार मान असे. आडण पढुेंडह संगीत वाढलें  तें 
पुष्कळसें धारीवगाकिूनच, मग ते बाटून मुसुलमान झालेले का ं असेनात. परंतु धमांतरानंतर मूळ 
शास्त्रपडरभाषा अशी थोड्यानंींच जतन केली, आडण आपल्या वतावाशीं साक्षात् सुसंगत-उपयुक्त तेवढीच 
राखली व काहंीं अशीं बदलली. हा धारीवगव कहदुसमाजापासून अलग पिला खरा, परंतु ‘नटवगव’ म्हणून 
इस्लामी समाजातंडह त्याचें स्थान अलग राडहलें . म्हणून त्याचं्यातं ‘घराणें,’ वशंपरंपरेची काहंीं डशस्त, 
एकमेकातं बेटीव्यवहारडह व चढाओढडह, वगैरे गोष्टी आल्या. परंतु शास्त्रडवचाराशीं याचा काहंीं संबधं नाहीं. 
शास्त्रडवचारातं घेण्यासारखा तो ‘बाज’. सामाडजक ‘घराणें’ नव्हे. 
 

या वगांतच जे डवशषे प्रगल्भ त्यानंीं मूळचें शास्त्रडह अभ्याडसलें , जतन केलें ; पण तें स्वतःसाठीं व 
आपल्या ‘घराण्या’साठीं. कारण आर्मथक चढाओढ सुरंू झालेली. परंतु देवळें, मठ, आखािे, इत्याडदकाचं्या 
आश्रयानें राहाणारा जो मूळचाच कहदुकलावतं वगव, त्याचप्रमाणें गृहस्थी हौशी कलावतं वगैरे, याचं्याकिे 
काहंीं प्रमाणातं पडरभाषा व शास्त्र राडहलें . असा वगव दडक्षणेकिे अडधक, पंजाब–राजस्थान–संयुक्तप्रातं यातं 
कमी; असें आढळतें. ‘घराणें’ व त्याचा बिेजाव या तीन प्रातंातंील मुसुलमान धारीवगांतच आहे, इतरत्र 
केवळ शास्त्रडवद्या व वताव याजंकिेच पाडहलें  जातें, हें लक्षातं ठेवावें. 
 

अशा काहंीं ऐडतहाडसक कारणानंीं तबला रंजक बनून तब्ला या नावंानें पुढें आला व त्याबरोबरच 
त्याचें शास्त्र व पडरभाषा याजंकिे बऱ्याच वादकाचंें दुलवक्ष होऊं लागलें . हेंडह ओघानेंच आलें  व तशीच 
अवस्था इतर अनेक शास्त्रडवद्यावतावाचंी झालेली आहे. 
 

या सवव वणवनातं अस्सल इडतहास फारफार थोिा व प्रस्तुत लेखकाचे तकव  आडण अंदाज अडधक 
आहेत. परंतु काहंीं कूटप्रश्नाचंा उलगिा म्हणून ते सुचडवले आहेत. पुष्कळासं ते पटणार नाहींत, तरीडह 
त्यातंील अनेकानंा ं‘अडधक संशोधनाची जरूर आहे’ इतकी तरी जाणीव व्हावी अशी इच्छा आहे. 
 

शवेटीं डलहावयाचें तें एवढेंच कीं अशा या तबल्याचे जे बाज, त्यापंकैीं पूवींच असलेला बनारस 
येथील प्रयागजी याचं्या नावंानें प्रडसद्ध तो जुना बनारसबाज आजडह डवद्यमान आहे, आडण सुधारखाचं्या 
वशंपरंपरेनें व डशष्यपरंपरेनें सुधारखाचं्या मूळच्या बाजातं फेरफार व वाढ करून जे बाज डनमाण केले ते 
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डदल्ली व त्याजवळचीं मेरठ, अज्रािा, लडलयाना वगैरे गावंें; लखनउ व त्याच्याजवळचीं फरुखाबाद वगैरे 
गावंें (पूरब), आडण बनारस (रामसहायाचंा बाज), या गावंाचं्या नावंानंीं ओळखले जातात. त्याचंीं वैडशष्ट्यें 
कैक नोटेशन्् पुस्तकातं आढळतील. याडशवाय ‘पंजाब’ (?) म्हणून एक बाज हल्लीं सागंतात, पण त्याबद्दल 
डनडित दीघव परंपरा माहीत नाहीं. कथक–रहस या नृत्यप्रकारानंा ं लखनउच्या वाडजद् अलीशाहच्या 
कारकीदींत फारच उिेजन डमळालें , कथकातंील परणें वगैरे व त्यातंील बोल ही पखवाजातं तशीं 
तबल्यातंडह आहेत; आडण तो वताव ‘राधा–गोकवद संगीतसारा’शीं साक्षात् नातें दाखडवतो. 
 

अशा प्रकारें आपण परंपरेचा काहंीं इडतहास, काहंीं तकव , काहंीं अंदाज, शोधीत वळणावंळणानंीं 
आजपयंत आलों. त्यातं लेखकाला तरी असें डदसतें कीं द्राडविपरंपरा मुळातं काहंींडह असो, ती 
नाट्यशास्त्रम् मधील मूलडसद्धातंाशंीं फटकून अशी नसावी. भाषा, उच्चार; वणवभेद, छंद (पाठ्य व गेय) हीं 
सवव एकाच लयडवचाराकिे वगेवगेळ्या दृष्टींनीं पाडहल्यामुळें  झालेलीं रूपें असून त्यातं स्वरागंतालागं हें 
वगेवगेळें  अलग काढता ं येत नाहीं हा मूळ पाया, आडण त्यावरच संगीताची उभारणी. भाषाभेदामुळें  काहंीं 
फरक अपडरहायवच. तो वजा केला तर तत्त्वदृष्ट्या ंउिर–दडक्षण असा भेद लयतालशास्त्रातं तरी नाहीं. 
सप्तसूि–पंचजाडतगडतभेद या द्राडवि पद्धडतच्या जोिीला तेथेंडह चापतुाल आहेच (परंपरा आडण द्राडवि 
तालपद्धडत) आडण सूिताल हे १८०० मध्यें जयपुर येथेंडह माहीत असलेले आढळतात. मात्र आपल्या 
प्रचडलत वतावातं शास्त्रडवचार स्पष्ट नाहीं, पडरभाषेची ओळख बुजत जात आहे, एका लघुचेच डतस्र–चतस्र 
वगैरे भेद आपण मानीत नाहीं व त्यामुळें  आिाखे सोंपेच होतात, आपला डहशबे केवळ मात्रावंर होतो. यातं 
शास्त्रदृष्ट्या जें नुकसान, तें भरून काढावें यासाठीं प्रस्तुत पुस्तकाचा प्रयत्न आहे. आडण डवचारमीमासंा 
अडधक सुसंगतस्पष्ट व्हावी यासाठीं, कळत–न–कळत आपल्याकिे जे वतावातं फेरबदल होत गेले त्याचंी 
दखल घेऊन या पुस्तकाच्या पूववभागातं काहंीं मूलप्रमेयाचं्या परंपरागत मािंणींत फेरफारडह केलेला आहे. 
(अशा प्रकाराचे बदल पूवींडह झाले आहेत. स्वरवणवनातं तर अतोनात.) परंतु एकूण परंपरेचा प्रवाह 
कायमच आहे हें डदसतें, आडण त्या प्रवाहातंच द्राडवि परंपराडह आहे, वगेळी नव्हे. 
 

शवेटीं एकूण तालशास्त्रातंील डवचारडववके करावयाचा. मग उपसंहारानें पुस्तकाला डवराम देऊं. 
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१७.तालणििेक 
 

‘डववके’ हा डवचारच असतो, परंतु त्याचें धोरणप्रयोजन वगेळें  असतें आडण डवचार जो आधीं केलेला 
असेल, त्याचाडह डवचार त्यातं केला जातो. मुख्य काय आडण गौण काय, महत्त्वाचें कोणतें आडण त्यातं 
कमी–अडधक ही प्रतवारी कोणती, डसद्ध होऊं शकणारें, उपयुक्त तें काय; अडसद्ध म्हणजे खरेंखोटें सागंता ं
येत नाहीं अशापकैीं स्वीकारलेलें  बरें असें काय, इत्याडद अनेक बाजंूनीं होणारी तपासणी ‘डववकेा’मध्यें येते. 
या पुस्तकातं जागजागीं नाना मुदे्द, नाना डवचार येऊन गेले, त्यापंकैीं फक्त तालासंबधंींचा डववकेडवचार या 
भागातं करंू; इतराचंा परामशव आगामी डनयोडजत पसु्तकातं घेऊं. अशी डवभागणी जरी केली तरी या भागातं 
अनेकागंीपणा राहणारच व त्यामुळें  डलखाण तुटक होणार, एवढ्यासाठीं या भागाची मािंणी 
तुकड्यातुंकड्याचंी होणें साहडजकच आहे. मािंणीचें एकंदर स्वरूप ध्यानातं येण्यासाठीं वगेवगेळे 
पोटमथळे डदले म्हणजे भागलें . 
 

येथील डववकेडवचार हा पुस्तकाच्या डवषयानुक्रमाच्या व्युत्क्रमानें करणें अडधक उपयुक्त होईल. 
म्हणून शेंवटीं जो ‘ठेके’ आडण ‘तालव्यवहार’ हा डवषयभाग आपण घेतला तो आता ंप्रथम घेऊन उलट 
क्रमानें ‘मात्रा’ंकिे जाऊं. 
 
अ) ठेके आणि धु्रपदाणद गायनप्रकार. 
 

चौताल धु्रपदाचा, डतलवािा ख्यालाचा, दीपचंदी ठुमरीचा वगैरे भाषेवरून, आडण चौतालालाच 
धु्रपद वगैरे म्हणतात यावरून, प्रस्तुत लेखकानें अंदाज केला कीं ते ते ठेके त्या त्या गायनप्रकारावंरून आले 
असले पाडहजेत, आडण ते ते गायनप्रकार मुळातं वगेवेगळे छंद असले पाडहजेत. हें मत सववमान्य होणें 
कडठण, कारण धु्रपद–ख्याल–ठुमरी याजंबद्दल अनेक कल्पना रूढ आहेत. म्हणून त्या कल्पनाचंें डनरीक्षण 
केलें  पाडहजे. डवस्तार न कडरता ंत्रोटक उल्लेखच करणें येथें आवश्यक असल्यामुळें, ज्यानंा ंडवशषे डजज्ञासा 
असेल त्यानंीं इतर संगीतसबंद्ध पुस्तकें  पहावीं; बहुतेकातं त्या रूढ कल्पना डवस्तारानें डदलेल्या असतात. 
 

त्या कल्पना अशा. 
 

— ‘पूवीं’ प्रबंध म्हणून गायनप्रकार असे, त्याचे चार भाग असत. गीताचे शब्द, सारेगम इ. 
स्वराक्षरें, पखवाजाचे बोल आडण वीणेचे नोम् तोम् वगैरे बोल अथवा ताथैथैया वगैरे नृत्यातंील तत्कार. 
प्रबंधाला साथ पखवाजाची असे. त्यातूंनच पुढें धु्रपद आलें . धु्रपदाचे अस्ताई-अंतरा-संचारी-आभोग असे 
चार ‘तूक’, (तूक म्हणजे भाग एवढाच खरा अथव आहे!), गीतडवषय देवस्तुडत, राजस्तुडत, ऋतुवणवन अथवा 
संगीतशास्त्रातंील काहंीं प्रमेयें–मतें इत्याडद. धु्रपदाच्या आधीं नोम् थोम् करून राग उभा करावयाचा, तो 
भाग ‘आलाप.’ आलाप तालडवहीन असे. धु्रपदाला साथ बीन–पखवाजाची, व त्यातं तालक्रीिाडवस्तारावर 
भर; स्वराचं्या नतवनावर नव्हे. तालक्रीिेमध्यें शब्दाचंी मोितोि होते ती क्षम्य. धु्रपदाचे राग ‘मोठे’. ताल 
चौताल, धमार, शूल, सवारी इत्याडद. अशीं हीं धु्रपदें ठराडवक, कंटाळवाणीं ककवा रुक्ष म्हणा, वाटंू लागलीं, 
तेव्हा ंअमीर खुस्रौ यानें ईरानी संगीताचें डमश्रण करून ख्याल ही गायकी काढली (१२९६–१३२५) व 
त्याकामीं देवडगरीच्या पराभतू यादवराजाचा आडश्रत संगीतज्ञ गोपाल नायक याचें साह् घेतलें . —ख्याल 
शब्द ‘कव्वाल’ पासून आला असेंडह एक मत आहे.— ही ख्यालगायकी (एकतर अडनष्टरूप घेऊन 
बोकाळली असावी अथवा लोकडप्रय झाली नसावी, म्हणून) मागें पिली आडण राजा मानकसह (१४८६–
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१५२६!!!) यानें धु्रपदगायकीचा पुनरुद्धार केला अथवा धु्रपदानंा ंकाहंीं नवी िूब देऊन तीं लोकडप्रय केलीं. 
पुढें ही गायकीडह मागें पिली, व जौनपुरचा शकी नबाब महंमद हुसैन (१४५७–१४७६!!!) यानें 
ख्यालगायकी पुन्हा ं(नव्या रूपातं) प्रवर्मतत केली. ककवा दुसरें मत डदल्लीचा बादशाह महंमदशाह (१७१९–
१७४८) याच्या पदरचा कोणी डनयामतखा ं (‘सदारंग’) यानें तें सत्कृत्य केलें  : मुख्य हें कीं ख्याल ही 
मुसुलमानी गायकी आहे. ख्यालाला साथ तबल्याची, तो अमीर खुस्रौ यानें शोधून काढला. ख्यालाचे प्रकार 
दोन, बिा व छोटा. बड्या ख्यालातं अस्ताई–अंतरा–संचारी–आभोग हे चार भाग तर छोट्या ख्यालातं 
अस्ताई व अंतरा हे दोनच. ख्यालाचें ताल डतलवािा, झमूरा, एकताल, आिाचौताल, तीव्रा वगैरे. 
ख्यालातं क्षुद्रवणालंकार (मुरकी, हरकत, डगटकिी इ.) व दीघव ताना असतात, मोठीं गमकें  नसतात. 
ख्यालाचे डवषय अनेक, शृगंारगीतें ख्यालाला वज्यव नाहींत इतकें च नव्हे तर शृगंारावर जरा भरच डदसतो. 
 

— लखनउच्या आडसफउद्दौला नबाबाच्या पदरचा कलावतं गुलाम नबी यानें, पंजाबातंील 
उंटवाल्याचं्या गाण्यावंरून टप्पा हा गायनप्रकार आणला. टप्पे पंजाबी भाषेंत असतात व त्यातं शब्दाचंी 
मोितोि व दीघव वळणावळणाच्या ताना असतात. गुलाम नबीनें आपल्या टप्पा गीतामंध्यें ‘शौरीडमया’ असें 
टोंपणनावं धारण केलें . (शोरे ककवा शोरी ही गुलाम नबीची बायको व तीच टप्पाकती, असेंडह एक मत 
आहे). वाडजदअलीशाह नबाबाच्या काळीं लखनउमध्यें ठुमरीला प्राधान्य आलें . ठुमरी हीं क्षुद्र शृगंारगीतें, 
डस्त्रयानंीं म्हणावयाचीं. ठुमरी-गाडयका ही नतवकीडह असल्यामुळें  ठुमरीमध्यें नृत्यावलंबी वणालंकार 
असतात; जे क्षुद्रराग धु्रपदख्यालटप्पा यासं वज्यव ते ठुमरींत असतात. होरी ही दोन प्रकारची, कच्ची व पक्की. 
पक्क्या होरीचा ताल धमार व ती धु्रपदासमानच; कच्ची होरी ठुमरीसमान. 
 

या मताबंद्दल काहंीं वादडह आहेत, परंतु ते डवशषेतः ख्यालाबद्दल. उदाहरणाथव, कोणी ख्यालाचा 
जनक अमीर खुस्रौच असें आग्रहानें सागंतात तर कोणी डनयामतखा ंयाला ख्यालकता मानतात. 
 

आता ंप्रस्तुत लेखकाच्या अंदाजाची पाश्ववभडूम प्रथम दाखवावयाची. 
 

— [प्रामाण्य कशावरून ठरतें हें सवाडधक महत्त्वाचें. प्रत्यक्ष प्रमाण हें मुख्य प्रमाण, अनुमान हें 
त्यानंतर, परंतु अनुमान तकव शुद्ध असलेंच पाडहजे. जेथें प्रत्यक्ष प्रमाण कमी पित असेल, अथवा उपलब्धच 
नसेल, तेथें आप्तवाक्य घ्यावें, परंतु वाक्य ‘आप्ता’चें म्हणजे ‘यथाथववक्त्याचें’ असलें  पाडहजे; आडण तो 
यथाथववक्ता आहे हें इतर अनेक प्रसंगीं डनरपवाद अनुभवाला आलेलें  असलें  पाडहजे. पुन्हा,ं केवळ एकादें 
वाक्य घेऊन चालणार नाहीं, तर त्याचा मागचापढुचा सदंभव; आडण तें वाक्य काहंीं ठामपणें सागंण्यासाठीं 
उच्चाडरलेलें  आहे कीं सहज जाताजंाता,ं अथवा औपरोडधकपणें ककवा डवनोदानें वगैरे उच्चाडरलेलें  आहे हेंडह 
पाडहलें  पाडहजे. डशवाय त्या त्या आप्ताचा एकूण दृडष्टकोण, त्याची डवचारपद्धडत, यानंाडंह डहशबेातं घेतलें  
पाडहजे. तसें केल्यासच आप्तवचनाचा यथातर्थय अवलंब करता ं येतो. गं्रथापंैकीं, अथवा एकाद्या गं्रथाच्या 
काहंीं भागापैकीं, काय प्रमाण व ग्राह् आडण काय नव्हे याचीं जीं ‘कलगें’ आहेत तीं साधारणतः 
आप्तवचनकलगाप्रमाणेंच आहेत असें थोिक्यातं माडनता ंयेईल. केवळ तकव पद्धडत ही यथाथवता–अयथाथवता 
ठरवू ं शकतच नाहीं; तकाला ज्या ‘प्रडतजे्ञ’नें सुरुवात करावयाची, ज्या उदाहरणाचं्या वगीकरण–
डवश्लेषणावंरून तकव  बाधंावयाचे, त्यातंच जर काहंीं चूक–काहंीं अपूणवता असेल तर डनष्कषवडह चूक–
अपूणवच होणार; म्हणून तकाआधीं प्रामाण्यडवचार महत्त्वाचा व अवश्य आहे.] 
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—वर उल्लेडखलेलीं मतें हीं बहुताशंीं गेल्या दोनएकशें वषांतीलच आहेत. त्यापंकैीं बहुतेकाचंा उगम 
सापंितो तो क प्टन्  ऑगस्टस् स्ट्व्हलड्व याच्या ‘म्यूडझक्  ऑफ् इंडिया’ या पुस्तकामध्यें! (आद्य भारतपे्रमी 
इंग्रज डवद्वान्, संगीताडदकाचंा डजज्ञासु, महापडंित सर डवल्यम् जोन्स् याच्या लेखसगं्रहातं वरील मतभाग 
आहे पण फार थोिा.) तेथून तो सुरेंद्रमोहन ठाकूर याचं्या ‘युडनव्हस्वल ् डहस्टरी ऑफ् म्यूडझक्’ मध्यें गेला. 
मात्र कृष्णधन वदं्योपाध्याय याचं्या ‘गीतसूत्रसार’ला अनुसरून ठाकूर यानंीं काहंीं डवधानामंध्यें फेरफार 
केलेला आहे. वरीलपैकीं काहंीं मतें ‘आइन्-इ-अकबरी’ मधील आहेत. मराठींत ठाकूर याचं्या इंग्रजी 
पुस्तकातंील उतारे भातखंड्यानंीं ‘कहदुस्थानी संगीतपद्धडत’ मध्यें घेतले, आडण त्याजंवर व अनेक ऐकींव 
भाकिकथावंर डवश्वासून डलडहलेलें  ‘संगीतशास्त्रकार व कलावतं याचंा इडतहास’ हें पुस्तक ल. द. जोशी 
यानंीं केलें . प्रो. ग. ह. रानिे यानंीं महाराष्रातंील संगीत या डवषयावर नानाडनबधं व पुस्तक केलें , त्यातं 
स्ट्व्हलड्वप्रणीत मताचंी शुडद्ध, इतर शोध वगैरे घातले, परंतु वरील मतापेंक्षा ंफारसा वगेळा असा डनष्कषव ते 
मािंूं शकले नाहींत. िॉ. चैतन्य देसाई याचं्या स्फुट डलखाणामध्यें स्वतंत्र तकव शुद्ध दृडष्ट आहे, परंतु भारतीय 
परंपरा व वताव हीं अजीबात बदललीं नाहींत एवढेंच डसद्ध करण्याकिे त्याचंा मूळ रोंख डदसतो, आडण 
गं्रथावंर त्याचंी डभस्त अडधक आहे, डक्रयेवर कमी. 
 

—स्ट्व्हलड्वच्या पुस्तकामध्यें भाकि भारूि, अजीबात अग्राह् डवधानें वगैरे फार आहेत, तीं 
कोणासडह सहज आढळतील. ‘डमया शोरे’ ही स्त्री असणें शक्य नाहीं, टप्पा हें उंटवाल्याचंें गाणें असू ं
शकणार नाहीं व उंट केवळ पंजाबातंच हेंडह खोटें, ख्याली गीताचंा डवषय मुख्यतः स्त्रीपुरुषाचंा संभोगश्रृंगार 
हें खरें नव्हे, इत्याडद आके्षप कोणासडह वाचतावंाचता ं सुचतील. वदं्योपाध्याय हे भारतीय संगीतज्ञ; त्यानंीं 
बराच सारासारडवचार केलेला आहे. जोशी याचंें पुस्तक सुरस व चमत्काडरक गोष्टींनीं भरलेलें , व त्यावर 
कायदेशीर आके्षप घेतलेलाडह मान्य झाला होता (१९३६). तात्पयव, फक्त वदं्योपाध्याय–रानिे–देसाई 
यानंा ंव त्या प्रकारच्या इतरानंा ं डवचारातं घेणें योग्य होईल. अमीर खुस्रौबद्दल डववचेक अशीं जीं पुस्तकें , 
त्यातं त्याच्या सागंीडतक कायाबद्दल काहंींच अस्सल डनर्मववाद पुरावा डदलेला नाहीं. आइन्–इ–अकबरी व 
तत्सम इतर पुस्तकें  यामंधील ग्राह्ाग्राह् इडतहासज्ञानंीं वळेोंवळेीं केलेलेंच आहे. 
 

—संगीत हा डवषय भाडषक–सामाडजक–सासं्कृडतक के्षत्रामधील. राजकीय इडतहासावरून अथवा 
राज्यकत्यांच्या तवारीखावंरून संगीताबद्दल डनष्कषव काढणें हें अगदीं असंगत होय. काहंीं पिताळे 
पहाण्यासाठीं राजकीय तवारीखाचंा उपयोग करणें एवढेंच योग्य. राजाश्रयाडवरडहत संगीतकार–गं्रथकार 
होते व आहेत, आडण उलटपक्षीं आडश्रतानंीं अथवा आश्रयेच्छंूनीं राजस्तुडत आपल्या गं्रथातं करणें हा तर 
व्यवहारच होता व आहे. राजाचें भलें  कचतावें हा हा रीडतडनयम नाट्यशास्त्रम् च्या शेंवटच्या श्लोकातंडह 
पाळलेला आहे; प्रत्यक्ष ज्ञानदेवच असा जो त्याच्या ज्ञानदेवीच्या शेंवटींडह राजस्तुडत आहे-अशा राजाची 
स्तुडत कीं जो गं्रथसमास्ट्प्तनंतर काहंीं थोड्याच वषांत परचक्राला केवळ बेसावध ऐदीपणामुळें  बळी पिला; 
गोकवद दीडक्षतर यानंीं संगीतसुधा हा आपला गं्रथ रघुनाथ (भपूाल) या राजाला केवळ अपवण केला नाहीं तर 
त्यानेंच केलासें भासडवलें . संगीतडवचारातं सासं्कृडतक इडतहासच पाडहला पाडहजे, आडण सासं्कृडतक 
इडतहास ही कल्पनाच अगदीं नवीन आहे. म्हणून प्रमाणगं्रथ ठरडवतानंा ंसंगीतरत्नाकरासारखे सववमान्य 
शास्त्रगं्रथ, अनेक गद्यपद्यकवींच्या रचना व त्यातंील मतलब, अस्सल तारीख–हकीकत असलेल्या नोंदी, 
आडण ज्याचंी अस्सल मुखपाठपरंपरा अमुक वषांपयंतची अशी डनडित डनर्मववाद आहे त्याचंा तो तो 
परंपरागत वताव, तीं तीं परंपरागत डवधानें व वाक्यप्रयोग–डवचारयुस्ट्क्त, हीं त्या त्या वषांपयंत अशीं प्रथम 
डवचारातं घ्यावयास हवीं. 
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—यामध्यें डमझाखाकृंत (१८००) तोःफ़ायत्-उल–्कहद, महंमद रझाकृत (१८१३) नग़मात्  इ 
आडसफ़ी, काश्मीरडनवासी फकीरउल्लाकृत (१०८२ डहजरी = १७०४ डक्रस्तीशक) ‘रागदपवण’ आडण 
डवशषेतः हकीम महंमद अक्रम इमामकृत ‘(अ)मदन्–उल-्मौसीक़ी’ (१८५६), या व अशा पुस्तकाकंिे लक्ष 
डदलें  पाडहजे, कारण त्यातं राजकारण–अथवकारण नाहीं, तीं पुस्तकें  प्रत्यक्ष डक्रयावतंानंीं डलडहलेलीं आहेत 
आडण त्यातं समक्ष घिलेले वृिातं, वतवमानकाळ वापरून, डदलेले आहेत. या पुस्तकाचंा उल्लखे 
भातखंड्याचं्या ‘कहदुस्तानी संगीतपद्धडत’ मध्यें आहे, परंतु उतारे मूळचे उदूववरून घेतलेले नसून कोण्या 
इंग्रजी भाषातंरकाराचे आहेत आडण स्वतःच्या मतलबापंुरते घेतलेले आहेत. त्याचप्रमाणें १८४९ मध्यें 
जन्मलेल्या, ज्याचें विील आजोबा व सासरे हे गवयी होते त्या बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकराचंीं, १८५५ 
मध्यें जन्मलेल्या अलाडदयाखाचंीं, डवधानें–मतें–वताव हींडह डहशबेातं घेतलीं पाडहजेत; अशा मागानें सुमारें 
१७५० पयंत तरी आपण मागें जाऊं शकतों, कारण या दोन्ही कलावतंावंर संस्कार घिडवणाऱ्याचंीडह 
पीडठका त्याचं्यामध्यें संक्रडमत झालेली असेल. (हें वषव महंमदशाह बादशहाच्या मृत्युनंतर दोनच 
पावसाळ्यानंतर, म्हणजे सदारंगानंतर लगेच, अथवा कदाडचत् सदारंग हयात असतानंाचंेंच हें ‘ख्याल 
सदारंगानें काढला’ या मताच्या संदभांत लक्षणीय आहे). 
 

प्रबंध हा शब्द बृहदे्दशीपासून आहे. संगीतरत्नाकरातं प्रबंधडवषयक अध्यायच आहे. प्रकषानें बद्ध तो 
प्रबंध, ही शब्दव्याख्या आहे. जें जें बाधंलेलें  तें तें प्रबंध. मानसोल्लास ऊफव  अडभलडषताथवडचन्तामडणः 
(११२९)मध्यें डत्रपदी, षट्पदी, धवल, मंगल, चचवरी (चच्चरी), चया, राहिी (राहटी) व दस्ट्न्तका हे 
‘लौडकक’ प्रबंध, डवडशष्ट प्रसंगीं साधेपणानेंच म्हणावयाचे, असें म्हटलें  आहे; ‘डवप्रकीणव प्रबंध’ (म्हणजे 
नानाडवध वगेवगेळ्या प्रकाराचें प्रबंध) यापंकैीं अमुक प्रबंध अमुक प्रसंगीं अमुक (स्त्री अथवा पुरुष) वगाच्या 
तोंिीं असतात, असें साडंगतलें  आहे. ‘ओंवी’ हा प्रबंधच म्हटला आहे! असाच भाग रत्नाकरातं आहे. 
रत्नाकरातं अलंकारयुक्त जे गावयाचे ते प्रबंधडह वगेळे साडंगतले आहेत. अशाचें चार धातु व सहा अवयव 
असतात; परंतु यातं कमीडह होऊन डद्वधातु–डत्रधातु–प्रबधंडह होतात अशी सवलतडह आहे. म्हणजे प्रबंध हा 
उद्ग्राह–मेलापक–धु्रव–अतंरा–आभोग यानंीं पडरपूणव असाडह प्रबंध असेल, अथवा केवळ धु्रव–अंतरा 
एवढाच असूं शकेल. (मानसोल्लासातं चतुधातुला ‘चतुमुवख’ म्हटलें  आहे.) प्रबंधाचंीं सहा अंगें तीं स्वर, 
डबरुद, पद, तेनक, पाट व ताल. हीं अंगें वगेळीं असें मानतात, व अनुक्रमें ‘सरगम,’ काहंीं स्तुडत अथवा 
वणवन, नोम्तोम् वगैरे वणव, आडण पाटाक्षरें असा त्याचंा अथव कडरतात; पण त्यातं ‘पद’ आडण ‘ताल’ हे कोठें 
गेले? याचा डवचार नाहीं. जर डबरुद आहे तर त्यातं पद अंतभूवत आहेच, जर पाटाक्षरें आहेत तर त्यातं ताल 
आलाच, जर सरगम आहे तर त्यातं स्वर आलाच, आडण नोम् तोम्मध्यें काय नाहीं? डशवाय तेनकप्रबधं, 
डबरुदप्रबधं हेडह वगेळे डदले आहेत. ही शकंा महत्त्वाची आहे. डतचा ऊहापोह ‘गीतप्रबंधडवचार’ या पुस्तकातं 
करंू. थोिक्यातं लेखकाचा मुद्दा हा कीं हीं अंगें आहेत, ते सुटेसुटे कप्पे नाहींत. हातपाय वगैरे डमळूनच 
मनुष्य होतो, पण सुटे हात, पाय वगैरेंचे ओळीनें ढीग म्हणजे मनुष्य नव्हे. चार भाषा–चार छंद–चार राग–
चार ताल यातं केलेला जो पद्यप्रबधं तो ‘चतुरंग-प्रबधं’ असें मानसोल्लासातं आहे. 
 

‘आपण मराठींत काहंीं प्रबंधरचना केली आहे का?ं’ हा प्रश्न, याच शब्दातं, श्री. न. कच. केळकर 
यानंीं वझेबुवानंा ंकेलेला प्रस्तुत लेखकानें स्वतः १९३५ मध्यें ऐडकला आहे. त्याचें उिर म्हणून वझेबुवानंीं 
दोन स्वकृत बंदीषी म्हटल्या, ते दोन्ही ज्याला आपण छोटे ख्याल म्हणतों तसे होते. उलट वझेबुवा एक 
चतुरंग गात असतानंा ं त्यातंील पद्य (कडवता) संपल्यावर जेव्हा ं एकेक पुढचा भाग आला, तेव्हा ं मान 
िोलावनू ‘यातं चतुरंग आहे’ असें–हेच शब्द–सदाडशवशास्त्री डभिे म्हणाले तेंडह स्मरणातं आहे; ‘हा’ चतुरंग 
नव्हे तर ‘यातं’ चतुरंग. हे व असे अनुभव अगदींच दुलव डक्षण्यासारखे नव्हेत; सुमारें शभंरसवाशें वषांपूवीं 
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जन्मलेल्या मराठी सुडशडक्षत डक्रयावतं जाणकाराचं्या तोंिीं काय शब्दप्रयोगसंस्कार बसलेले होते तें त्यामंध्यें 
आढळतें. 
 

म्हणून, प्रबंध म्हणजे ‘बंदीष,’ आडण डतचे अनेक वगेवगेळ्या नावंाचें वगेवगेळे प्रकार, असा 
लेखकाचा डनिय आहे. प्रो. रानिे, श्री. वा. ह. देशपािें वगैरे ‘प्रबंध वगेळा’ म्हणनू माडनतात तो केवळ 
चतुरंगप्रबंध नामक एक प्रकार. जें जें डनयमबद्ध तें तें प्रबंध. 
 

धु्रपद हाडह एक प्रबंधच असें रत्नाकरकाळापासून आहे. त्यातं राजा मानकसहानें नवें असें काय केलें  
याचें उिर कोणी देत नाहीं. ‘मान’ हें नावं अंतभूवत असलेलीं काहंीं धु्रपदें प्रस्तुत लेखकाजवळ आहेत, 
त्यामंध्यें श्रृंगाडरक धु्रपदेंडह आहेत, त्यातं ‘सरलशुण्िा जघन, रुडचरनीतंबवसन’ असेडह शब्द आहेत! धु्रपद हें 
केवळ देवस्तुडत–राजस्तुडतचें हें म्हणणें अनुभवास येत नाहीं; धु्रपद हें केवळ साडत्त्वक सभ्य असेंडह पटत 
नाहीं. हें मत केवळ मानकसहाच्या नावंावरच्या रचनाबंद्दलच असें नव्हे; तानसेनाच्या नावंावरच्या रचनातंडह 
असे प्रकार आहेत. ‘हडरदास,’ ‘कंुभनदास,’ ‘श्रीवल्लभ’ आडण ‘बैजू’ हीं नावंें असलेलीं जीं धु्रपदें लेखकाच्या 
संग्रहीं आहेत त्यातं मात्र श्रृंगार म्हणजे स्त्रीपुरुषश्रृंगार नाहीं. 
 

धु्रपदाच्या सुरुवातीस नोमतोम्, हा प्रकार आपटेबंधंूच्या, वझेबुवाचं्या, मंझेखाचं्या तोंिच्या वतावातं 
ऐकलेला नाहीं. या परंपरा अनुक्रमें बाबादीडक्षत (हद्दूखा)ं, दौलतखा ंअत्रौलीवाले आडण अलाडदयाखा ं
(दौलतखाचेंच पुतण्ये) याचं्या. रहीमउद्दीन–नसीरुद्दीनची परंपरा बैरामखा–ंझाकीरुद्दीन/अलाबंदे याचंी, 
डतच्यातं मात्र नोम्तोम् भरपूर असे, आडण असें उमगलें  कीं तें तालडवहीन नाहीं, उलट तें प्रत्येक नोम्तोम् 
ही एकेक बंदीषच आहे. ‘ही तुमची बीनाची तालीम, कंठगत केलेली’ असा वाद प्रस्तुत लेखकानें 
रहीमुद्दीनशीं घातला व शेंवटीं त्यानें तें मान्यडह केलें  आहे. नोम्तोम् हें कंठावाटें बीनवादन. फैयाझखा ं
ख्यालाआधींडह नोम् तोम् जें करीत तें आधीं त्याचं्या गायनातं नव्हतें असा उल्लेख डशरगावंकरकृत ‘नादब्रह्म’ 
या पुस्तकातं आहे. नोम्तोम्ला आलापी म्हणतात, परंतु आलाप या शब्दाचा अथव दीघालंकार असाडह आहे. 
परंतु रागालस्ट्प्त, शुष्क, हें प्राचीन काळापासून आहे हेंडह खरें. उलट एकनाथपंडित, बाळकृष्णबुवा 
इचलकरंजीकर, बंगालकिचे अनेक छोटेमोठे गायक, याचं्या धु्रपदातं नोम्तोम् ऐकलें  नाहीं व त्याचंा 
आलापशब्द दीघालंकार या अथाचा असे. नोम् तोम् हें ‘अनंतहडर’ चें अपभ्रष्ट रूप हें भातखंड्याचंें डवधान, 
अथवा ‘नरहरनारायण’ चें रूप हें मास्तर कृष्णाचंें डवधान, प्राचीन गं्रथानुंसार अवास्तव ठरतें. 
 

अस्ताई–अंतरा–संचारी–आभोग याचं्या नेमक्या व्याख्या कोणी देत नाहीं! परंतु अस्ताई (स्थायी) 
हा पद्यमय गीताचा पूववभाग (पडहला एक अथवा दोन चरण) आडण अंतरा (अंत?) म्हणजे गीताचा 
उिरभाग (ऊववडरत चरण) असें मानलें  जातें. या मतानुसार संचारीमध्यें तानडफरत असते आडण आभोगातं 
तानडफरत आंवरती घेऊन पद्याशीं–शब्दाशंीं–साधेंजोि करावयाची. काहंीं साडहस्ट्त्यकाचं्या मतें आद्यचरण 
ते उद्ग्राह–मेलापक, त्यानंतर पद्याचें धु्रवपद म्हणजे ‘आंकणकिवें (अक्किकिवें),’ या दोहोंमध्यें जो भाग 
तो अंतरडनदशवक म्हणून अंतरा, असें होय, आभोग हा शेंवट. पण संगीतलेखक हें मान्य करीत नाहींत. 
कसेंडह असो, हीं दोन्ही मतें हीं कडवतेच्या चरणानुंसार ठरडवलेलीं आहेत. तीं साक्षात् वाद्यवादनाला लागू ं
पिणार नाहींत. संचारी व आभोग याजंबद्दल संगीतलेखकाचंें मत हें कडवतेला लक्षनू नाहीं; तर 
गायनवादनडक्रयेला अनुलक्षनू आहे. 
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प्रस्तुत लेखक याबद्दल डनणवय तूतव घेऊं शकत नाहीं, परंतु त्याचा स्वतःचा कल काहंीं अडतवृद्ध 
बुझुगांकिून ऐकलेल्या व्याख्याकंिे आहे. त्या व्याख्या व त्यातं डदसणारी डवचारदृडष्ट आता ंजवळजवळ 
नष्टच झालेली डदसते, म्हणून त्या बुझुगांचें म्हणणें नोंदून ठेवणें इष्ट वाटतें. 
 

—अस्ताई, भोग, आभोग, संचारी व अंतरा असे पाचं भाग. अस्ताईनें गायनवादनडक्रयेची सुरुवात 
होऊन त्या त्या बंदीषीचा पाया घातला जातो. त्यानंंतर त्या डक्रयेचा ‘भोग’ घेतला जातो, म्हणजे जें केवळ 
स्थूलरचनात्मक होतें त्यातं बारकाव ेभरले जातात. त्यानंतर आभोग म्हणजे आजूबाजूचा पडरसर; रचनेचा 
वाढाव होतो. संचारीचा अथव स्पष्टच आहे. स्वरलयतालक्रीिेचा संचार वाढत गेला कीं त्याला क्रमाक्रमानें 
आंवरत नेऊन पुन्हा ंअस्ताईवर यावयाचें हा जो शेंवटचा भाग अथवा दोहोंमधील अंतर भरून काढणारा 
भाग, तो अंतरा. अस्ताईची डक्रया फक्त वादीसंवादी स्वराचं्या के्षत्रमयादेंत, भोगामध्यें त्या डक्रयेचें 
अलंकरण, आभोगामध्यें हें स्वरके्षत्र खालीं व वर असें दोन्हीं बाजंूनीं चारपाचं–चारपाचं स्वरापंयंत 
वाढवावयाचें, संचारीमध्यें तें अडधक खालींवर जेवढें इष्ट तेवढें सालंकृत असें वाढवावयाचें, आडण 
अंतऱ्यामध्यें उलट डक्रया करीत करीत पुन्हा ंकेवळ वादीसंवादी स्वराचं्या के्षत्रमयादेमध्यें येऊन ठेपावयाचें. 
 

हें मत सामगायनातंील कहकार–प्रस्ताव–उद्गीथ–डनधन या क्रमाशीं जुळतें, त्यातंील 
स्वरमयादाचंें वणवन रत्नाकरामधील ‘अंशस्वरात् पंचस्वरापरगडतः’ वगैरेंशीं जुळतें, आडण तें अस्सल 
परंपरामताचं्या प्रत्यक्ष डक्रयेला (म्हणजेच ‘अस्सल घराणेदार गायकी’ला) लागू ं पितें; म्हणून प्रस्तुत 
लेखक त्याला मान देतो. 
 

परंतु प्रश्न असा कीं, वर उल्लेडखलेलें  साडहस्ट्त्यकाचंें मत कडवतारचनेसंबधंींचें म्हणून बाजूला 
ठेडवलें , तर या सवव वणवनातं व मतातं असें खास वगेळें  काय आहे कीं जें केवळ ‘धु्रपद’ नामक गानप्रकारासच 
लागू ंव्हावें, ख्यालटप्पाहोरी इत्याडदकासं लागू ंहोऊं नये? आडण असें काय आहे कीं जें कंटाळवाणें झालें  
म्हणून ख्याल हा नवा प्रकार आला? 
 

‘प्रकार’ हा शब्द स्थूल खरा. इंग्रजीमध्यें ‘फॉम्व’ असा शब्द आहे, आडण हल्लीं इंग्रजी पुस्तकावंरून 
पे्ररणा घेऊन, पूवींची परंपरा (अज्ञानामुळें अथवा इतर काहंीं कारणामुंळें) न पाहता,ं ‘नव’े डवचार जे 
डलडहले बोलले जातात त्याचं्यामध्यें फॉम्व = आकृडतबंध असा शब्द वापरला जातो; तेथें धु्रपद वगैरे 
संगीतातंील वगेवगेळे ‘आकृडतबधं’ आहेत अशा तऱ्हेची भाषा केली जाते. (आकृडतबंध हा शब्द नवा. 
‘आराखिा’ हा जुना अस्सल मराठी शब्द). हे स्ट्स्थरडचत्रमय डवचार आहेत, हल्लींचे साडहस्ट्त्यक डवचार 
आहेत. त्यामंध्यें गडतडवचार नाहीं. पाडिमात्य संगीतात ‘फॉम्व’, टेक्षच्र (= पोत) वगैरे शब्द आहेत ते 
त्याचं्या पॉडलफोनी – हामवनी–काउंटरपॉइटं इत्याडदकाचं्या गरजातूंन डनमाण झालेले, त्याचं्या 
डलडपकरणास अनुलक्षून, आडण जुनी ग्रीक परंपरा सुटल्यानंतर नव्या परंपरा आल्या त्या त्या वळेींच त्याचंा 
शास्त्रशुद्ध डक्रयाबद्ध तकव डवचार न मािंला गेल्यामुळें, असे आहेत. डशवाय ते शब्द ‘पाडरभाडषक संज्ञा’ रूप 
आहेत, याचा डवसर पिंू नये! ‘प्रकार’ हा जो स्थूलशब्द, त्याचें डववरण आपल्या गीडत–रीडत–वृडि–प्रवृडि 
या पडरभाषाडवचारानें होतें. या मुद् द्याचा डवस्तार येथें करता ंयेत नाहीं, (मात्र पडरडशष्टामध्यें पाडिमात्याचं्या 
‘डरद्म्’ कल्पनेचा डवचार करंू). असो. येथें सागंावयाचें तें येवढेंच कीं भारतीय संगीताचा डवचार भारतीय 
परंपरा–पडरभाषा यानुंसारच केला पाडहजे, ती परंपरा–पडरभाषा माहीत नसली तर आधीं जाणून घेतली 
पाडहजे; आडण चूक अथवा अपूणवता आढळेल तेथेंच फक्त इतरत्र पाहून तेते परकीय डवचार संस्काडरत 
करून आपल्या पद्धडतशीं जुळते करून भारतीय पडरभाषेंत भारतीय डवचारामंध्यें आणले पाडहजेत. हा 
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लेखकाचा कृतडनिय आहे आडण कोणत्याडह शब्दपाडंित्ययुक्त शुष्कवादानें तो बदलणें शक्य नाहीं, कारण 
त्याच्यामागें अनुभव व अभ्यास आहे. 
 

साराशं, धु्रपद हा केवळ एक प्रबंधप्रकार, यापलीकिे डनडित असें हातीं लागत नाहीं. तेव्हा ं
शास्त्रपूत मागव एवढाच कीं, ठाऊक असलेल्या सवव धु्रपदाचंें, त्याचं्या वगेवगेळ्या बाजाचंें, डनरीक्षणडवश्लेषण 
करून काय डमळतें तें पहावयाचें. त्या परीक्षेंत काय डमळालें  याचा उल्लेख (काहंीं प्रचडलत ठेके) वर केला. 
धु्रपदाचे ठेके प्रामुख्यानें कोणते, धु्रपदगीतचरणाचंी जिणघिण कशी, ही डवचारधारा तेथें उपकारक होते व 
दुसरी होत नाहीं, यावरून धु्रपद या प्रबंधाबद्दल तकव  केला. व तो लेखकाचा तकव  आहे, ती साधार गं्रथगत 
शास्त्रव्याख्या नाहीं, हेंडह स्पष्ट डलडहलें . 
 

ख्यालाबद्दलडह तसाच तकव  केला. ख्याल म्हणजे डवचार, मत, कल्पना. हा मूळ फासी शब्द. 
(डख़याल)्. ख्याल या कहदी शब्दामध्यें खेळ हा अथवभाव आहे; नाट्यालाडह ख्याल म्हणतात. राजस्थानी 
लोकनाट्यें ‘ख्याल’ नावंानेंच प्रडसद्ध आहेत. ख्याल या गायनप्रकारामध्यें स्वरलयाचंी क्रीिा असते. हें सवव 
खरें, परंतु यातंील कोणता अथवडवचार धु्रपदासडह लागू ंहोत नाहीं? उलट बुझुगांचें मत असें कीं, ख्याल हें 
भुिंें धु्रपदच; धु्रपद हें ख्यालासारखें नटडवता ंयेतें आडण ख्याल हा धु्रपदासारखा म्हणता ंयेतो; आपले एक 
गुरु वझीरखा ंयाचें उद्गार वझेबुवानंीं छापले आहेत कीं ‘ख्याडलयानंीं तानबाजी करून’ शुद्ध रागदारी भ्रष्ट 
केली. अलंकाराचंा अडतरेक म्हणा कीं, अलंकारबाहुल्य म्हणा, हें ख्यालाचें मुख्य लक्षण असा यावरून कल 
होतो. ‘ख्याल गाये कंपस्वर’ हें नामदेवाचें (१२६०–१३५०) वचन प्रडसद्धच आहे; आडण नामदेव हे अमीर 
खुस्रौचें (१२५४–१३२५) समकालीन. ख्यालातं फक्त शृगंाडरक गीतेंच हें मत तर साफ चुकीचेंच आहे. 
अमीर खुस्रौ हा ख्यालाचा जनक हें डसद्ध होतच नाहीं. मात्र एवढें खरें कीं ईरानी संगीतातं दीघव पुकार, 
मुरक्या–हरकती–केप, हें प्राचुयानें आढळतें. तेव्हा ं ईरानी–आरबी गायकानंा ं ख्याल हा प्रकार अडधक 
रुडचर वाटला असल्यास नवल नाहीं. इत्याडद डवचारावंर भ्रमण करतानंा ंशेंवटी प्रत्यक्ष वतावाचें डवश्लेषण 
हा एकच मागव उरतो, आडण तेथें तालठेका व छंद याच मुद्यावंर आपण येतों. फासी छंदडवचाराचा काहंीं 
उल्लेख पुढें येणार आहेच. या सवव आधारावंरून लेखकानें ख्यालाबद्दलचा स्वतःचा तकव  ठेक्याचं्या 
वणवनामध्यें डदला. 
 

टप्प्याबद्दल (अ)मदन् उल ्मौसीक़ीमध्यें स्पष्ट डलडहलें  आहे कीं गुलाम नबीचा मुलगा शौरी याला 
असें वाटलें  कीं टप्पा या प्रकाराला पंजाबी भाषा अडधक सोईची, म्हणून तो मुद्दाम ती भाषा डशकला आडण 
पंजाबी भाषेंत त्याने अनेक टप्पे रचले; त्याची ती एक नवीच टप्पाशलैी झाली. – याचा मतलब स्पष्ट आहे. 
ख्यालटप्पा, टप्पाठुमरी, टप्पाहोरी असे जोिशब्द प्रचारातं आहेत परंतु धु्रपदटप्पा असें कोणीं म्हणत नाहीं, 
यातंडह धु्रपद–ख्याल–टप्पा यातंील भेद स्पष्ट होण्यासारखा आधार डदसतो. 
 

असाच डवचार ठुमरीबद्दल केला. येथें एका गैरसमजाचें डनराकरण केलेंच पाडहजे. नाचण्यासाठीं 
ठुमरी, व तालाची साथ उभें राहून करावयाची तर पखवाज अयुक्त म्हणून कमरेला तबला बाधूंन ठुमरीची 
साथ तबल्यानें करण्याची पद्धडत आली, असें एक मत आहे. प्रस्तुत लेखक तें अगदीं अमान्य करतो. 
भजनातं पखवाज असतो व तो उभ्यानेंच वाजवला जातो; पखवाज–ढोलकी वगैरे गळ्यातं अिकाडवता ं
येतात व ढोलकीची उभी साथच तमाशातं असते, इत्याडद गोष्टी नुसत्या आठवल्या कीं पुरे. ठुमरीच्या 
ठेक्यातं झुलता िौल हवा, तो कमरेला तबला बाधूंन उत्पन्न कडरता ं येईल काय, याचा अनुभव कोणी 
घेतलेला डदसत नाहीं. 
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होरी–फाग–चैती–बैसाखी–कजरी–सावन–डवरहन–दूल्हा वगैरे केवळ वणवनात्मक सूचक नावंें 
आहेत. मराठींत संतकवींचेडह हुतुतू, फुगिी, चेंिू, डवराणी, गौळण असे प्रकार आहेत पण ते वगेवगेळे 
गायनप्रकार नव्हेत. ख्यालीटप्पा, टप्पाठुमरी, टप्पाहोरी, ख्यालठुमरी, ठुमरीहोरी, चंचलठुमरी, 
चंचलहोरी, धु्रपदहोरी, वगैरे शब्द प्रस्तुत लेखकानें बुझुगांच्या तोंिून अनेकवार प्रत्यक्ष ऐकलेले आहेत. (हें 
मसालेभात–पुलाव–डबयानी–डचत्रान्न वगैरे ‘पडरभाषे’ प्रमाणें संडदग्ध व अव्याख्यात आहे). या सवांचा 
तकव डवचार असा केवळ लयतालडवचारानेंच होतो व तसा करण्याचा काहंीं प्रयत्न लेखकानें केला. 
 

या ‘प्रकार’ वणवनाबद्दल अडधक डवस्ताराला येथें सवि नाहीं. तो डवस्तार इतर आगामी पुस्तकामंध्यें 
करावा लागेल. 
 
आ) ठेके आणि छंद. 
 

छंद हा डवषय साडहस्ट्त्यक, आडण साडहत्य–वाङ्मय वगैरे डवषयाचं्या आजकालच्या बहुजनडप्रय 
गुलगुडलत शब्दचववणामध्यें प्रस्तुत लेखकाला अजीबात तर्थय डदसत नाहीं. या शब्दाचं्या डनडित 
कल्पनाव्याख्याडह समाधानकारक अशा आढळत नाहींत. म्हणून लेखकानें स्वतःपुरती व्याख्याकल्पना अशी 
केली आहे कीं जें वाणीच्या अवलंबाचें तें भाडषत, तें वाङ्मय; जें कागद वगैरे पार्मथव साधनाचं्या अवलंबाचें 
तें साधनयुक्त, साधनावलंबी म्हणजे साडहत्य; जें क्रीिायुक्त, लािकें  गुलगुडलत तें लडलत. या सवांचा 
प्रयोजनहेतु म्हणजे स्वतःचे डवचार, भावना इत्याडदकाचंें संक्रमण इतराकंिे करावयाचें. 
 

सामब्राह्मणकालीं तरी लेखन अस्ट्स्तत्वातं होतें हें डवधान पूवीं केलेंच. त्याआधींडह डलडप ही 
अस्ट्स्तत्वातं होती. परंतु साधनाचंी (साडहत्याची) स्ट्क्लष्टता, असमाधानकारकता, दुर्ममळता म्हणून महागाई, 
अशा काहंीं कारणामुंळें  मुखपाठ, भाडषतावर भर, असा प्रघात असे तो अगदीं परवापंयंत. अवश्य तेवढेंच 
लेखन करावयाचें व तेंडह अत्यंत काळजीनें. यातंील डक्रयाकौशल्याचें वणवन दासबोधामध्यें उिम केलेलें  
आहे. ठशाचंी छपाई चीनमध्यें पुरातन असे खरी, परंतु लेखन साववडत्रक झालें  तें कागद वगैरे सवगं 
झाल्यावर, आडण लेखनवाचनाचा प्रसार झाला तो डशळा वगैरेंवरील मुद्रणामुळें. नाना फिनवीसानें गीतेचे 
ताबं्यावर ठसे बनवनू घेतले, परंतु तशी छापलेली गीता लोकाकंिे पोंहोंचली नाहीं. गूट्न्बुर्गव (‘गटेनबगव’) 
नें डखळ्याचं्या छपाईचा शोध लावला व क क्स्ट्न्नें ती यंत्रणा स्वस्त सुकर केली तेव्हापंासून 
लेखनमुद्रणवाचन याचंा प्रभाव वाढला. तो इतका कीं आज ‘श्रोते’ कमी व ‘वाचक’ अडधक. 
 

मनुष्याच्या हाताशीं वापरण्याला जीं उपलब्ध साधनें असतील आडण त्याचंा वापर तो जसा व 
जेथवर करीत असेल, तसा व तेथवर त्याच्या डवचाराचंा मागव आडण पल्ला जाऊं शकतो, असें एक मतप्रमेय 
आहे. मुद्रणलेखनवाचन हें भाडषतश्रवणाच्या भरीला आलें  हें इष्टच झालें , कारण साधनें वाढलीं व डवडवध 
झालीं. परंतु सध्या ंडवपरीत घितें आहे, भाडषताचें महत्त्व केवळ नाटक डसनेमा गाणेंबजावणें व पुढाऱ्याचंीं 
व्याख्यानें (म्हणजे पुनरुक्त कथनें) एवढ्यापुरतेंच उरलें  आहे. ‘वाङ्मय’ असें जवळजवळ उरलेंच नाहीं, 
कानानंीं भाडषत ऐकण्यावर भर नाहीं तर ‘साडहत्य’च उदंि वाढतें आहे. िोळ्यावंर भार पिलेला आहे. 
संगीताच्या रसग्रहणात्मक लडलतलेखकासंच काय, गंभीर लेखकासंडह मूर्मत, डचत्र, डशल्प, िोंगर, 
इंद्रधनुष्य वगैरे दृडष्टगम्य उपमाच सुचतात, केवळ श्रवणद्वारा ंघेतलेला अनुभव हेंच गायनवादनाच्या मुळाशीं 
आहे हें भान रहात नाहीं. आंधळा, पागंळा, थोटा असाडह गायक असू ंशकेल, डशवाय तो मुका असूनडह 
उिम श्रोता असू ंशकेल, आधंळा, पागंळा, मुका असा वादक असूं शकेल, याकिे संगीतडववचेकडह ध्यान 
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देत नाहींत. हें साडहत्यातंडह आलें  आहे. पूवींचीं बखरींतील, कहाण्यातंील लयबद्ध वाक्यें आता ंआढळत 
नाहींत. आिव्या रेघा, कटबें, उद्गारडचह्नें, एकेका वाक्याचे–कधीं एका शब्दाचेडह–पडरच्छेद, इत्याडद 
छपाईंतील तोिग्याचंा वापर आशयव्यस्ट्क्तसाठीं केला जातो. नवी कडवता म्हणून बरेंच काहंीं जें आहे तें 
छपाईमुळें, कमी–अडधक लाबंीच्या ओळी एकाखालीं एक या पद्धडतनें छापल्यामुळें, कडवतारूपसें डदसतें 
एवढेंच. हें ‘गूट्न्बुर्गव’ काव्य होय, गूट्ट्न् बुर्ग वडवना तें शक्यच झालें  नसतें! [‘गूट्न्बुगव (गटेन्बगव) कडव’ हा शब्द, 
नवपडरडचत डमत्र प्रो. म. वा. धोंि याचं्याशीं केलेल्या चचेमध्यें त्यानंीं सुचडवला.] 
 

प्रचडलत स्ट्स्थडतचें हें भिक वणवन येथें करण्याचें कारण आहे. तें असें कीं, छंद हा डवषय जो भाषेचा, 
‘वाङ्मया’चा, तो आता ंकेवळ ‘साडहत्या’चा बनला आहे, डलडपबद्ध छंद कसा डदसतो तें आधीं व मुख्यतः 
पाडहलें  जातें. आडण नंतर त्याच्या उच्चाराकिे पाहतात. त्या उच्चारडववचेनातं जागजागीं डलडपबद्धतेशीं 
तुलना केली जाते, आडण या अशा तुलनात्मक डवचारातूंन जें आढळतें त्याला छंदडचडकत्सा म्हणतात. 
त्यातंडह कोणी काहंीं ध्वडनदृष्ट्या वगेळें  दाखवनू डदलें  कीं त्याला ‘संशोधन’ मानलें  जातें! 
 

तरीडह डवशषे काहंीं डबघिलें  नसतें. परंतु हल्लीं छंदडववचेक जे आहेत त्याचंी बहुतेक सारी डभस्त 
इंग्रजीवर डदसते. संस्कृतप्राकृत गं्रथाचंें अध्ययन त्यानंीं केलेलें  असतें खरें, परंतु मूलगामी डवचारप्रमेयें 
इंग्रजी पुस्तकातंच काय तीं डमळणार, संस्कृतातंील डवचार आता ंजीणव म्हणून त्याज्य, अशा तऱ्हेची त्याचंी 
वृडि डदसते. या वृडिवर आडण डतच्या पडरणामावंर पूवीं टीका केलीच आहे म्हणून येथें डवस्तार नको. 
 

छंद हा डवषय नुसता साडहस्ट्त्यक नव्हे तर केवळ साडहस्ट्त्यकापंुरताच असा झाला आहे, आडण 
त्यामुळें छंद आडण संगीत (गायन) हे डवषय अलग माडनले जाऊं लागले आहेत. इतकें  कीं एकादा 
छंदःशास्त्री साडहस्ट्त्यक गायनवादनाचा जाणकार असला, अथवा एकाद्या गायकवादकाची छंदःशास्रातं गडत 
असली, तर त्याचें कौतुकाियव वर्मणलें  जातें. “भरताचें लयतालडवधान काहंीं अंशीं छंदातंील प्रचडलताहून 
वगेळें  आहे” असेंडह मत मािंलेलें  आहे. 
 

छंदडवषयातं लयशब्द येतोच व येणारच. तो साडहस्ट्त्यकानंा ंअडतशय आविलासा डदसतो. परंतु 
लय म्हणजेच पाडिमात्य डरद्म्, असें त्याचंें समीकरण असल्यामुळें, आडण पाडिमात्य डरद्म्चचा चाचंपित 
चाललेली असल्यामुळें  आपले साडहस्ट्त्यकडह चाचंपितच आहेत. त्यातंडह मढेकरानंीं लयशब्द हा संगीतातं 
वगेळा आडण इतरत्र वगेळा असा भेद करून एक नवें सौंदयवशास्त्र रचण्याची टूम काढली. हा इंग्रजी 
उसनवारीचा प्रकार आता ंफार वाढला आहे, डकत्येक साडहस्ट्त्यकानंा ंसववत्र लयच डदसतो. ‘लयतत्त्व’ 
असाडह शब्द पािला गेला आहे! आडण लयतत्त्व म्हणजे नेमकें  काय, याचा त्यानंतर शोध सुरंू झाला 
आहे!—याचें संमाजवन पुढें करंू. 
 

छंदाबद्दल डवचार असा प्रथम करणारे माधवराव पटवधवन. केवळ डलडप व डतच्यातंील लघुगुरु 
म्हणजे ऱ्हस्वदीघव अक्षरें याजंवर छंदडवचार आधाडरता ं येत नाहीं हा ज्ञानप्रकाश मराठी लोकामंध्यें त्यानंा ं
प्रथम डदसला तो ग. डव. देशपािें (श्रीगंगाधरदास विकडशवालेकर) याचं्या ‘साडहत्यकुसुमाजंडल अथवा 
छन्दोलंकार’ (१९१२) या पुस्तकातंील काहंीं मजकुरावरून. पद्याला लयबद्धतेची आवश्यकता आहे हें 
डवधान पटवधवनासं त्यामुळें  सुचलें ! अपार कष्ट करून त्यानंीं आपला ‘छन्दोरचना’ (दुसरी आवृडि) हा 
महागं्रथ १९३७ मध्यें केला; त्यासाठीं पूवीचे जे डमळाले ते सवव गं्रथ तपासून अभ्यासून, वगीकरणाचा 
तारतम्यडववके करून, नवी पडरभाषा नवीं वगीकरणें नवीं नावंें करून, त्यानंीं ही छन्दोरचना केली. 
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परंतु ‘लयबद्धता म्हणजे काय?’ हा प्रश्न त्यानंीं िावललाच. डशक्षा–व्याकरण या डवषयधाग्यावंर 
लक्ष पुरेसें न डदल्यामुळें, नाट्यशासं्त्रम्सारखे गं्रथ भर देऊन न चर्मचल्यामुळें, पाडिमात्य शुष्कपाडंित्याचे 
संस्कार न दुलव डक्षल्यामुळें, अशा अनेक कारणामुंळें  त्याचंा तकव डवचार हा अपूणवच नव्हे तर संडदग्ध, एकागंी 
आडण डकत्येक बाबतींत खेदकारक चुकानंीं भरलेला असा झाला आहे. ‘टाळी द्यावीशी वाटणें’, ‘गळ्यावर 
म्हणताचं गोि लागणें’, अशा काहंीं अधववट कल्पनावंर त्याचंी लयकल्पना आधाडरत आहे. ‘मनोगत 
स्वरादंोलन’, ‘डनयडंत्रत भावनाप्रवाह’, ‘गेयता आडण अथवस्वारस्य याचंें एकमेकाशंीं प्रमाण व्यस्तच’, 
‘ग्रास्ट्न्थक ओंवींत वा चूर्मणकें त छन्दपण नाहीं’, ‘डशडथल रचना’, ‘स्वाभाडवकपणें म्हणणें’ इत्याडद अनेक 
शब्दप्रयोग, डवधानप्रयोग त्यानंीं केले ते तकापढुें डटकणारे नव्हेत. 
 

यडतचा ‘डजह्वेष्टडवश्रामस्थान’ एवढाच अथव त्यानंीं घेतला, लयगडतमध्यें कमी–अडधक शीघ्रता 
होणें–समा, स्रोतोगता इ. यडतकल्पना–याकिे पाडहलेंच नाहीं. आडण हें डवरामस्थान, यडतस्थान, अथवा 
यडत कोठें असतें–असावें याबद्दल तकव डवचारडह केला नाहीं, जसा या पुस्तकातंील स्वरागंाचं्या डववचेनातं 
(लयागंसाधना : स्वरागं, जाडत आडण खंि : ‘वजन’ आडण ‘ताल’) ‘गट’ कशानें होतात या संबंधानें केला 
तसा. ‘खटका’ आडण काहंीं काळ डवराम हे शब्द त्यानंीं सडंदग्धतेनेंच वापरले आहेत, खुलासा नाहीं. 
 

‘डशष्टसंमत आडण सववत्रप्रचडलत असा स्पष्टोच्चार हवा’ असें त्याचंें म्हणणें आहे. हें भाषाशास्त्राला 
कधींडह मान्य होणार नाहीं. या डवधानातं आग्रह आहे, व भाडषत, लोकभाषा हें अशा आग्रहाला भीक घालीत 
नाहीं. ‘सववत्रप्रचडलत’ यातं अडतव्यास्ट्प्त आहे आडण डशष्टसंमडत हीडह बदलती असते. खरें एवढेंच कीं एका 
भाषेमध्यें काहंीं उच्चार ‘प्रमाण’ म्हणून एका काळातं मान्य झालेले असतात, आडण या ‘प्रमाणभाषे’ 
व्यडतडरक्त, लघूपाय वापरलेले असे नाना उच्चारभेदडह त्याच मूळ भाषेचे त्याच एका काळातं, देशपरत्वें-
जाडतसमाजपरत्वें रूढ असतात आडण या ‘बोलीभाषा’ंचा डतरस्कार प्रमाणभाषेनें केलेला नसतो. मात्र हें खरें 
कीं नाना बोलीभाषामंधीलडह डवडवध रूढ उच्चार हे त्या त्या समाजातं-त्या त्या देशातं आपल्यापरीनें 
‘प्रमाणप्रायच’ असतात; म्हणजे लघूपायानंाडंह काहंीं वळण, काहंीं रीडतमयादा असतात. 
 

‘लेखनाप्रमाणें सरळ वाचीत गेलें  कीं तें शुद्ध’ असें पटवधवनाचंें डवधानडह अग्राह्च आहे. 
उच्चारानुसारी अशी आदशव डलडप साऱ्या जगातं एकडह नव्हती व नाहीं, आडण डलडपप्रमाणें उच्चार हीडह एक 
शशशृगंवत् कल्पना आहे. ‘इंटर् न शन््ल फोनेडटक् आल्फाबटे् (उच्चारानुसारी आन्तरराष्रीय डलडप) या 
रोमन् डलडपवर आधाडरत डलडपचाडह या डवधानाला अपवाद नाहीं! डलडप हा केवळ एक संकेत होय. डलडपला 
मयादा आहेत व असणारच; परंतु शब्दोच्चारभेद अक्षरशः अगडणत आहेत. अगडणत डचह्नानंीं युक्त अशी डलडप 
हें मृगजळ आहे. [ऱ्हस्वदीघवत्व, अनुस्वार–अनुनाडसक्य, इत्यादींबद्दल डकतीडह ‘शुद्धलेखन’ (!) डनयम नव ेकेले तरी डलडपप्रमाणें उच्चार–
उच्चाराप्रमाणें डलडप बनणें नाहीं. म्हणून प्रस्तुत लेखक व्याकरणानुसारी डलडपलेखन करंू पाहतो. त्यातं काहंीं ठाम तकव भडूमका आहे, केवळ 
बहुमतवादी लहर नाहीं, असें तो मानतो. व्याकरणातंडह पळवाटा असू ं नयेत यासाठीं तो ‘नामाचें सामान्यरूप’ इत्याडद ऱ्हस्वदीघवभेदलोपक 
पोटडनयम नाकारतो. हें कोणास हास्यास्पद वाटेल; त्यानें फ्रें च भाषेचें डलडपकरण आठवावें; आडण ‘जें स्पष्ट काटेंकोर नाहीं तें फ्रें चच नव्हे’ अशा 
अथाची म्हणडह आठवावी.]. 
 

पडरणामीं, छंदडववचेनातं साडहत्य व वाङ्मय याचंी गल्लत झाली आहे, ‘उच्चार पहाव’े असें डकतीडह 
आवजूवन म्हटलें  तरी डलडपचेंच अनुसंधान सववत्र आहे. उच्चारशास्त्र, नाना वणवभेद, याचंी डचडकत्सा नाहीं. 
आडण, बोलीभाषा व त्यामंधील रूढ लघूपाय हे प्रमाणभाषेमध्यें नसले तरी त्याचं्याडवरुद्ध प्रमाणभाषेचा उभा 
दावा नाहीं–उलट कालेंकरून काहंीं लघूपाय [पटवधवन लघूपाय शब्द कोठेंडह वापरीत नाहींत, ‘लघुप्रयत्नोच्चार’ म्हणतात; ना. 
ग. जोशी ‘लघुप्रयास’ म्हणतात. हे दोन्ही शब्द चूक नव्हेत, परंतु प्रयत्न व प्रयास या शब्दामंध्यें जो कष्टभाव आहे त्याचा अंमल त्याचं्यावर असावासें 
डदसतें. उपाय म्हणजे इलाज, इष्ट तें साध्य करण्याची युस्ट्क्त. ‘उपाया’नें सहजता डदसते, आडण भाषेंतील लघूपाय हे त्यात्या देशजातींमध्यें 
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आपोआपच ‘होऊन’ रुळलेले असतात; प्रयत्नानें–प्रयासानें ‘केलेले’ नसतात.] प्रमाणभाषेंतडह दाडखल होऊं शकतात आडण 
प्रमाणोच्चार हेडह कदाडचत् बोलीभाषेंत मान्य, अडधक मान्य होतात; आडण कालपरत्वें लघूपायातंडह 
फेरबदल होऊं शकतो, या साध्या गोष्टीडह ध्यानातं घेतलेल्या नाहींत. “मुख्य गोष्ट ही कीं, महत्त्व लेखापेक्षा ं
उच्चाराला आहे” अशी प्रडतज्ञा केलेली असूनडह उच्चारपद्धडतचें तपशीलवार अवलोकन केलेंच नाहीं. 
 

डशक्षागं्रथ वर्मजल्यामुळें  यापंकैीं अनेक दोष उत्पन्न झाले आहेत. उदाहरणाथव, भाषेंतील ‘अक्षर’ व 
डलडपमधील अक्षर असा भेद केला आहे; जसें पुस्तक या शब्दाचीं डलडपमधील अक्षरें पु-स्त-क, तर भाषेंतील 
‘अक्षरें’ पुस्-त-क् ककवा पुस्-तक्, असें सुचवलें  आहे. हें भारतीय परंपरेला िावलणारें आहे, आडण 
इंग्रजींतडह तसें नाहीं. अक्षर म्हणजे ‘लेटर्’; आडण ज्याला पटवधवन भाषेंतील अक्षर म्हणतात तें ‘डसल बल’्; 
भारतीय परंपरेंत डसल ब लच्ा डवचार वणवपद, पदच्छेद, शब्दावयव इत्याडद नावंाखंालीं आहेच. 
 

तेव्हा ंहा साडहस्ट्त्यक डवचार, वाङ्मयाशीं डमडश्रत असा, ‘शब्दावयव’च प्रमाण घेतो; परंतु डववचेन जें 
झालें  आहे तें सवव लघुगुरंूचा क्रम (लगक्रम) कसा कोणता यावरून. अथात् त्यातं जागजागीं 
असंगतडवसंगत डवधानें आढळतात. उच्चारातंील डवराम, घोषाघोष, आघात–अनाघात, ‘स्फोट’–मंथरता–
आगम, आपातडनपात, स्तंभन–ऱ्हास–क्षय, इत्याडद लयतालकारकाकंिे डवशषे लक्षच डदलें  नाहीं. 
 

चरण हा गृहीत करून त्याचे खंि कसे पितात, यडत कोठें बदलते म्हणजेच यडतस्थान कोठें येतें, 
हें पाडहलें  आहे; परंतु खंि हा मान्य शब्द न वापरता ंखंिालाच ‘गण’ म्हटलें  आहे! ही नवीच अनावश्यक 
संज्ञा केली. ‘गण’ शब्द श्लषेदुष्ट; द्व्यथी केला. पुन्हा ंडतस्र-चतस्र आडद स्पष्टबोधक शब्द टाकून पद्म = 
८, अस्ट्ग्न = ७, भृगं = ६, हर = ५ अशी भाषा केली आहे! (अमुकमाडत्रक ऐवजीं अमुकमात्रक असें नामरूप 
बनवलें  आहे). यातं काव्यकल्पकता, लाडलत्य असो, परंतु हें अनाठायीं व शास्त्रातं अडनष्ट होय. ख = ०, कु 
= १, नेत्र = २ वगैरे शब्द संस्कृत गडणतगं्रथातंडह आहेत हें खरें, परंतु ते छंदवृिें साधण्यासाठीं फक्त 
उपयुक्त होतात, आडण त्याचंा उलगिा आधीं करून घ्यावा लागतो. कारण एका अंकाला अनेक पयायशब्द 
आहेत. इतकें  करूनडह म्हटलें  आहे कीं (खंि म्हणजे) ‘गण म्हणजे चरणाचा स्वाभाडवकपणें पिणारा भाग 
होय.’ अशी भाषा शास्त्रातं खपणार नाहीं! ‘स्वाभाडवक,’ ‘स्वाभाडवक म्हणणी’ वगैरे शब्दप्रयोग मराठी 
छंदडववचेकाचें आविते डदसतात. स्वाभाडवकपणा जो मानला त्याचीं लक्षणें काय हें कोणीच सागंत नाहीं. 
 

अक्षरातंील लघुचें लघुत्व व गुरुचें गुरुत्व सतत कायम रहात नाहीं आडण त्याचंें एकास दोन हें 
प्रमाणडह अखंि डटकत नाहीं याचा उल्लखे केला आहे, परंतु तोच धागा पुढें चालवनू दु्रत–अण ु (डवराम) 
वगैरे शब्द आडण प्लृत हा शब्द वापरून मोजणी केलेली नाहीं. उलट लघुगुरंूचीच ‘ओढाताण’–‘आकंुचन 
प्रसरण’(!) –कशी तें जागजागीं उल्लेडखलें  आहे, आडण ‘प्लुडत’ (म्हणजे उिी!), ‘घसरिा उच्चार’, ‘कूस’ 
अशा शब्दानंीं डवचार सजवले आहेत. अतीत–अनागत हे शब्द कोठेंच आढळत नाहींत, तर ‘आद्यतालपूववक 
गण’ वगैरे नवीन भाषा केली आहे, आडण त्यातं ‘अमुक डठकाणीं टाळी पिते’ असा डवचार मािंला आहे. सवव 
काम टाळीवर चाललें  आहे! 
 

अंग, स्वरागं, हे शब्दच या छंदडववचेकानंा ंमाहीत नाहींत, आडण तेथेंच सवव अनथाचें मूळ आहे!! 
मात्रा नीट मोजताचं आलेल्या नाहींत. आडण म्हणून कीं काय, अनेक कवींची रचना ‘डशडथल’ आहे असे 
डनष्कषव डनघाले आहेत. वास्तडवक पहाता ं एकनाथ–तुकाराम–नामदेव–रघुनाथपंडित अशाचंा स्वतःचा 
‘वताव’ कसा असेल याचा तकव  बाधंीत बाधंीत डशडथलतेचा अंदाज करावयास हवा. खरें पाहता ं रचना 



 अनुक्रमणिका 

डशडथल (बेलय) केव्हा ं होईल, तर जेव्हा ं त्या त्या देशकाळच्या प्रचडलत लघूपायाचं्या मयादा स्पष्टपणें 
उल्लंडघलेल्या डदसतील तेव्हा.ं 
 

या ‘छंदोरचनेनें’ परंपरेवर एक फार मोठा आघात केला. अक्षरछंदातं प्रत्येक अक्षर गुरु 
उच्चारावयाचें असा डनयम तयार केला! आडण त्यातूंन एक डवडचत्रच उच्चाराचंी टूम डनघाली. 
नावीन्याडभलाषी, ‘सौंदयवपूजक’ साडहस्ट्त्यकानंीं ती लगेच उचलली. याचें उदाहरण म्हणून ‘एकत्र गंुफून 
जीडवतधागे प्रीतीचें नतवन नाचलों मागें’ हें पुरेलः त्याची तबकिी आहे. 
॥ ए । ऽ । क । ऽ । त्र । ऽ । गंु ऽ । फू । ऽ । न । ऽ । जी । ऽ । वी । ऽ । त । ऽ । धा । ऽ । गे । ऽ ॥ 
॥ प्री । ऽ । ती । ऽ । च । ऽ । न । ऽ र् । त । ऽ । न । ऽ । ना । ऽ । च । ऽ । लो । ऽ । मा । ऽ । गे । ऽ ॥ 
 

हें असो; परंतु या अशा प्रकाराला ‘छादंस’ रचना असें पटवधवनानंीं नावं डदलें . [छंद हा मुळातंील 
सववसमावेशक शब्द. म्हणून छंदोरचना हें नावं. छंदनामक रचनेचे जाडत व वृि हे पोटभेद. आता ंडतसरा एक पोटभेद केला व त्याचेंडह नावं ‘छंद’च 

ठेवलें . हें पडरभाषा-दृडष्टनें अग्राह् अशास्रीय आहे.] कारण काय तर म्हणे वैडदक ‘छंद’ हे अशा प्रकारेंच ओढूनताणूनच 
म्हणत असत! छंद शब्दाचें, वैडदक पठणाचें, डशक्षाप्रकरणाचें, वस्त्रहरणच पटवधवनानंीं केलें  असें संतापानें 
वैतागानें म्हणावें लागतें. 
 

खुपेरकर, खासगीवाले, सहस्त्रबुदे्ध, बनहट्टी, काका कालेलकर वगैरेंनीं या सवावर टीका केली, 
परंतु मुळाला कोणीच हात घातला नाहीं. डशवाय हे टीकाकार मराठी साडहस्ट्त्यकामंध्यें उच्च नव्हेत म्हणून 
त्याचं्या टीकेकिे बहुधा उपेके्षनेंच पाडहलें  गेलें . आडण आजकाल साडहस्ट्त्यक–राजकारणी हेच लोकधुरीण 
बनले आहेत, म्हणून ‘छंदोरचना’ हा महान् गं्रथ ठरला, पटवधवन हे शास्त्रज्ञ ठरले. त्यानंीं केलेलें  संकलन, 
वगीकरण, वृिजातींचें नामकरण व स्थूल लक्षणगणन, अनेक नव्या वृिरचना, हें कायव अफाट खरें. 
कल्पकता, प्रडतभेचे अल्पजीवी उन्मेष, अपार कष्टाळूपणा, हे गुण त्याचें अडतशय मोठे. परंतु तकव डवचार, 
शास्त्रडवचार हें त्याचंें कामच नव्हे. (त्याचंा व प्रस्तुत लेखकाचा अडतडनकट संबधं होता, त्याचं्याबद्दल ही 
टीका करण्यातं मोठें सुख आहे असें नव्हे. परंतु त्याचं्या ‘याद्या’ंचा डवचार येथें वज्यव आहे म्हणून केवळ 
टीकाच डलडहणें प्राप्त आहे.) 
 

पटवधंनाचं्या डवचारातंील काहंीं उणीवा श्री. ना. ग. जोशी यानंा ंखटकल्या व त्यानंीं तीन मोठीं 
पुस्तकें  डलहून पटवधवनानंाडंह मागें टाकलें . आजतर पडरस्ट्स्थडत अशी आहे कीं हीं तीन पुस्तकें  वाचलीं 
म्हणजे मराठी छंदवणवन–वाचन संपलें . मराठी छंदातं कालपरत्वें कशी भर पित गेली, त्यातं अदलबदल 
कसे होत गेले, याचंा डवचारडह जोशी यानंीं केला, आडण गुजराती–कहदी–बंगाली व काहंीं प्रमाणातं 
कन्नि–तेलुगु–तडमळ या भाषातंील काहंीं छंदडवचार हें दाखडवलें . ही मोठीच भर जोशानंीं घातली. 
उच्चारशास्त्रातं अडधक िोकावलें  पाडहजे आडण व्याख्याकल्पना अडधक प्रत्ययकारी व तकव युक्त केल्या 
पाडहजेत हेंडह साडंगतलें . हें काम मोठें झालें . 
 

परंतु पटवधवनाचं्या ज्या उणीवाचंी भरपाई जोशी करंू शकले त्या बहुधा गौणच होत्या. मुख्य त्या 
उणीवा त्यानंीं स्वीकृत केल्या इतकें च नव्हे तर त्यातं भरडह टाकली. आडण सवांत वाईट हें कीं पटवधवनानंीं 
पाडिमात्य शब्दभारुि मनातंच राखलें  तें जोशानंीं डवस्तृतसें मािंलें , आडण मढेकरप्रणीत लयकल्पनेची 
डवकृडत मराठी छंदःशास्त्रातं दाखलच करून टाकली. हल्लीं ‘लयतत्त्व’ वगैरे शब्द व त्या शब्दावंर 
आधारलेल्या दडरद्री शब्दपाडंित्याचा सुळसुळाट झालेला आहे. पण तो डवचार येथें नको. 
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जोशी वैडदक सामगायनाकिे वळत नाहींत, परंतु वैडदक छंदाबंद्दल त्यानंीं ऑनाल्ड्चे डवचार घेतले 
आहेत. तथाडप अक्षरछंद हेडह अखेरीला मात्राछंदच ठरतात ही गोष्ट ऑनाड्ला माहीत नाहीं म्हणून जोशी 
याचं्याडह ध्यानातं आलेली नाहीं. वदेपठण जोशी यानंीं ऐकलें  असणार, परंतु त्या श्रवणानुभवाचें वणवन 
जोशी करीत नाहींत. 
 

छंदामध्यें एका पादातं एकाहून अडधक खंि होतात हें जोशी यासं माहीत आहे, परंतु वैडदक 
छंदातंडह तसें होतें हा ‘ऑनाल्ड् चा शोध’ हेंच त्यानंा ंजाणवतें! आडण ऑनाल्ड् नें बनडवलेल्या इंग्रजी शब्दानंा ं
ते मराठींत आणतात —डद्वखंि म्हणजे ‘डद्वभगंी’ (डियामेटर्) व डत्रखंि म्हणजे ‘डत्रभगंी’ (डरमेटर्)! 
 

पडरभाषेंतील सदोषता हें जोशी याचं्या डलखाणाचें वैडशष्ट्य आहे. ‘गण’, आद्यतालपूववक गण, कूस, 
‘छादंस रचना’, अस्ट्ग्न–पद्म–भृगं–हर, ‘स्वाभाडवक’ म्हणणी, लयाचे पुंकल्लगी–स्त्रीकल्लगी असे दोन भेद व 
त्यानुंसार दोन वगेळे अथवडह, ‘स्वरमान’, ‘लयादंोलन’, पसरट उच्चार, डनसरिा उच्चार, इत्याडद शब्द 
पहाव.े तरी डवशषे उल्लेखनीय म्हणजे कालभार, गद्यभार, स्वरभार हे शब्द! त्याचें अथव अनुक्रमें 
कालभार=क्वास्ट्ण्टटी, उच्चाराचा काल; गद्यभार=लयबद्ध गद्यातंील स्वराघात; स्वरभार=आघात, 
तीव्रोच्चारतत्त्व; असे डदले आहेत, आडण भार=क्वास्ट्ण्टटी म्हटलें  आहे! ही इंग्रजींतील ‘डसल डबक् क्वास्ट्ण्टटी!’ 
म्हणजे काय याचा नेमका खुलासा मूळच्या इंग्रजींतडह नाहीं! 
 

ध्वडनशास्त्र, उच्चारशास्त्र याकंिे जोशी यानंीं लक्ष पुरडवलें  आहे खरें, परंतु त्यावरील भारुिें 
वाचण्यातं अडधक लक्ष पुरडवलेलें  डदसतें. त्यामुळें  मूळ पाया पक्का नाहीं. तें असो, परंतु तें इंग्रजी डवचारधन 
मराठीला लागू ंकरून दाखडवलेंच नाहीं! इंग्रजी उच्चार आघातप्रधान व फ्रें च उच्चार स्वरप्रधान, हें आवजूवन 
सागंण्यातं मराठी लोकानंा ंकाय डमळणार? अक्षर व शब्दावयव (लेटर्  व डसल बल)् यातं गंुतून पिलेल्या 
रोमन् डलडपवर डभस्त ठेवणाऱ्या पाडिमात्यापंकैीं जे भाषाशास्त्रज्ञ झाले, त्यामंध्यें काहंींना ंआढळलें  कीं 
भाडषताचा मूळघटकावयवच आधीं शोधला पाडहजे; त्याला ‘फोनीम्’ असें नावं डदलें . या फोनीम्चा उल्लेख 
प्रथम ना. गो. कालेलकरानंीं मराठींत आणला; ते उच्चारशास्त्रज्ञ होत. परंतु जोशानंीं तो शब्द व ती कल्पना 
जणू ंनवी म्हणून मराठींत, छंदःशास्त्रातं दाडखल केली! पण फोनीम् म्हणजेच मातृका! फोनीम् म्हणजेच 
वणव! नवा पाडिमात्य शास्त्रडवचार तो वणांचा सखोल डवचार होय. वणव एकच असला तरी त्याचीं संदभानें 
वगेवगेळीं रूपें कशीं होतात, वणवदशवक डलडपडचह्न डलडहलें  गेलें  तरी तें गौण ककवा असत्प्राय केव्हा ंहोतें, 
एकाच उच्चारवणाचीं नानाडचह्नें कोणतीं, इत्याडद डवचार पाडिमात्यानंीं केला आहे. काहंीं उपयुक्त काम 
करावयाचें तर हें कीं, हा डवचार पचवनू टाकून त्यानुसार प्रयोग करून मराठींतील वणवडवचार (ककवा 
भारतीय वणवडवचार) वाढवावयाचा, त्याची अपूणवता कमी करावयाची. पण अशीं कामें कोण करणार? पुढें, 
नाना भाषातंील वणोच्चार, त्याचें लघूपाय हे समान कसे व वगेळे कसे हाडह एक मोठा डवचार आहे. तेथें 
आलोफोन्, होमोफोन्, वगैरे कल्पना येतात. या कशाचाच उल्लेख जोशी करीत नाहींत. पाडिमात्याजंवळ 
‘डरद्म्’ हा शब्द फक्त होता, डरद्म्चचा टाळीसमान आघातवणांवर आधारलेली; हे आघात म्हणजे ‘स्रेस्’. 
परंतु फ्रें च, इटाडलयन, रडशयन वगैरे भाषातं आघाताची जागा अनेकदा स्वरोच्चता–नीचता घेते, आडण 
वणाची परस्परदीघवताडह नीट पहावी लागते. म्हणून फ्रें च, इटाडलयन वगैरे लोकाचंा डरद्म्डवचार इंग्रज–
जमवन वगैरेंहून जरा वगेळा भासे. त्याचंा समन्वय करतानंा ं डदसलें  कीं स्रेस् डशवाय ‘अ क्सेंट्’ डह पहावा 
लागतो, व ॲक्सेंर हा स्टेस्–अ क्सेंट् व डपच्–अ क्सेंट् असा डद्वडवध असतो. हें सवव भारुि जोशानंीं मराठींत 
आणलें . पण गरज काय होती? आपल्या डशक्षाडवचारातं, लयडवचारातं हें पूवीपासूनच आहे! (येथें जोशाचें 
‘स्वरभार,’ अक्षरभार, कालभार वगैरे शब्द येतात). 
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आपली परंपरा न डशकणें, छंदःशास्त्र, डशक्षा, संगीत हे एकाच भाषाडवषयाचे डवडवध रूपभाग आहेत 
याची जाणीव नसणें, ‘टाळी’ वर सवव लक्ष असणें, ताल व ठेका यातंील फरकाकिे दुलवक्ष करणें, 
पाडिमात्य–म्हणजे इंग्रजीच– ‘बुकें ’ व त्यातंील शब्द हेच महत्त्वाचे अशी भस्ट्क्तभावना, पूवीं काहंींच नव्हतें 
व आपण आता ंनवें काहंीं सागंत आहोंत असा अडभडनवशे, इत्याडद आधुडनक भारतीयाचें, साडहस्ट्त्यकाचें सवव 
दोष येथें आले. 
 

म्हणून ही टीका कठोरदीघव करावीच लागली. 
 

भिकभेदक टीका केल्याडशवाय आपल्यातंील दोषाकंिे लक्ष जात नाहीं, डवचारातं उणीवा आडण 
शब्दातं गुलामडगरी डकती आली आहे हें जाणवत नाहीं, पडरभाषा व तकव पद्धडत हीं डकती सदोष आहेत हें 
कळत नाहीं; म्हणून ही टीका अनाठायीं व या पुस्तकातं अनावश्यक अशी नव्हे असें प्रस्तुत लेखकानें 
ठरडवलें . डशवाय, अशा भागाकंिे लोकाचंें लक्ष अडधक व सत्वर जातें म्हणतात; तेव्हा ंया अशा भागामुळें  तरी 
‘लयतालडवचार’ या डवषयाकिे कोणी पाहील–एरव्हीं तो डवषय आजवर राडहला तसा पुढेंडह अस्पृष्टच 
राहील, असें वाटतें. आडण टीका न खपल्यामुळें  जी प्रडतडक्रया व्हावी डतच्यातूंन तरी तकव डवचार घुसळला 
जाऊन, लेखकाचें म्हणणें जरी टाकाऊ ठरलें  तरी, दुसरा काहंीं परंपराधाडरत, डक्रयानुगामी, सुस्पष्ट 
डवचारपयाय स्पष्ट भाषेंत तकव शुद्ध असा पुढें येईल हीडह आशा आहे. 
 

वस्तुतः पटवधवन–जोशी यानंा ंआडण इतर छंदडववचेकानंा ंछंद कळलाच नाहीं असें मुळींच नव्हे; 
सारें काहंीं त्यानंा ंमनोमन उमगलेलेंच आहे. परंतु त्याचा डवचार त्यानंा ंतकव बद्ध करता ंआलेला नाहीं. 
 

प्रस्तुत संदभांत त्याचं्या उल्लखेनीय उणीवा म्हणजे; साध्या संभाषणापासून रागदारी गीतगानापयंत 
एक अखंि श्रेणी आहे हें स्पष्ट ध्यानातं न ठेवणें, व म्हणून गद्य व पद्य हे भाग डवलग समजणें. दुसरें, संगीत 
व छंद हे डवषयच वगेळे मानणें. उदाहरणाथव, गायक कोणतेंडह ऱ्हस्वदीघवत्व कसेंडह व डकतीडह पालटंू 
शकतो असें त्याचंें मत आहे, परंतु अशी ‘ओढाताण’ करण्याला मयादा आहेत व त्या उल्लंडघल्या कीं गायन 
बेलय झालें  म्हणतात, हें ते डवसरतात. डतसरें, छंद व ताल हेडह एकाच डवषयाचे दोन पाश्वव आहेत हें नीट न 
समजणें. चौथें, ताल व ठेका यामंध्यें गल्लत. आडण पाचंवें, ताल हा केवळ टाळीनें मापणें ठरवणें. 
 

पटवधवन–जोशी याचंें म्हणणें खरोखर असें कीं, चरण हें एक आवतवनीय रूप मानावें; कधीं दोन 
चरणामंध्यें डवराम येईल तर कधीं तसें न होता ं उलट अवसानच डदसणार नाहीं; कधीं दोन डदखाऊ 
(डलडपकृत) चरण डमळून एकच आवतवनीय रूप असेल तर कधीं एका डदखाऊ चरणामध्यें दोन अथवा 
अडधक आवतवनीय रूपें वस्तुतः असतील. एका आवतवनीय रूपातं–म्हणजेच ‘ताला’ंत!–खंि भासमान् 
होतात, ते कोणते कोठें डकती हें पाडहलें  पाडहजे, आडण त्या प्रत्येक खंिातंील अंगें तपासलीं पाडहजेत. 
 

हें सवव ग्राह् आहे इतकें च नव्हे तर आपल्या परंपरेमध्यें प्रथमपासून मान्यच आहे, आपल्या 
तालशास्त्रातं हेंच आहे! 
 

परंतु अशा स्वरूपातं अशा पडरभाषेंत तें आपल्या छंदडववचेकानंा ं डदसतच नाहीं त्याला काय 
करणार? 
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—डवघातक टीका झाली, परंतु डवधायक डवचार कोठें आहे? या प्रश्नाचें उिर म्हणजेच हें पुस्तक. 
आतापंयंतचे भाग जर पुन्हा ंवाचले तर डवधायक छंदडवचाराचीं मूलप्रमेयें त्यातं सववत्र डदसतील. ज्यानंा ं
तेवढा उरक नसेल त्यानंीं डनदान ‘डवष्कंभक’ व ‘परंपरा’ (डवशषेतः त्यातंील नाट्यशास्त्रम् ची व 
अडभनवभारतीची चचा) एवढें तरी पहावें. 
 

तेव्हा ं आता ं पटेल कीं नाना ठेके हे मुळातं नानाछंदप्रकार आहेत, व नाना ताल हे नाना 
डनबद्धछंदप्रकार आहेत, हें प्रस्तुत लेखकाचें डवधान काहंीं डनडित भडूमकेवर आधारलेलें  आहे. आडण त्यातं 
टप्पा–ठुमरी–धु्रपद वगैरेंबद्दल जो अंदाज केला तो केवळ एक लहरी कल्पना म्हणून नव्हे. ख्यालाबद्दल 
काहंीं मतभेद, काहंीं शकंा येतील. त्या पाहंू. 
 

‘ख्याल’ डवचार जो ऐकण्या–वाचण्यातं येई व येतो तो अनेक तऱ्हाचंी एकच गल्लत केलेला असा. 
त्या गल्लतीचे भाग असे डदसतात. एक, ऐडतहाडसक. दुसरा, ख्याल या शब्दाच्या अथावरून. डतसरा, ख्याल 
कसा गाइला जातो यावरून. 
 

ऐडतहाडसक डवचारातं डनडित पुराव्यानें डसद्ध होईल असें काहंीं आढळत नाहीं, हें वर डलडहलेंच. 
 

ख्याल म्हणजे डवचार, मत, हा एक अथव. त्याचा मागोवा घेतलेला फारसा आढळत नाहीं, परंतु 
अमीर खुस्रौनें अथवा ‘मुसुलमानानंीं’ भारतीय संगीतातं ईरानी संगीताचें डमश्रण करण्याबाबत काहंीं डवचार 
केला व त्यातूंन ख्याल डनघाला, असा साधारण मतप्रवाह आहेसें वाटतें. अमीर खुस्रौबद्दल नक्की काहंीं ठरत 
नाहीं, व ‘मुसुलमान’ हा धमवपंथीय डवषय येथें गैरलागू,ं हें साडंगतलेंच. भारतीय संगीतातं ईरानी डमश्रण 
याचा नेमका अथव कोणी सागंत नाहीं. साधारण जें सागंतात त्याचा मतलब, स्वरसप्तकें –स्वरस्थानें यातं 
काहंीं फरक इतकाच आहे. (याचा परामशव ‘स्वररागडवचारा’ंत घ्यावयाचाच आहे). परंतु हें जरी मानलें  तरी 
त्यातूंन ‘ख्याल’ च डनघाला, इतर काहंीं नाहीं, हें कसें, याचा डवचार कोणी करीत नाहीं! स्वरव्यवस्था 
बदलली म्हणजे नवा गायनप्रकार आला असें कसें? सतारसारंगी जाऊन हामोडनय्म्–डफड्ल् आलें , याचा 
गायनप्रकारावंर पडरणाम होऊन ‘नवें गाणें’ आलें  असें कोठें झालें?– तेव्हा ंडवचार, मत हा अथव जरी मानला 
तरी त्यातूंन काढलेले वरील अंदाज प्रस्तुत लेखकाला पटत नाहींत. 
 

ख्याल म्हणजे खेळ हा दुसरा अथव. त्यातूंन डनघणारा अंदाज ‘ख्याल कसा गाइला जातो’ या 
डवचारसूत्राकिेच येतो. 
 

ख्यालातं शब्दाचंें महत्त्व नाहीं, तालाच्या खटपटीलटपटीला वावं नाहीं, स्वरक्रीिायुक्त 
अलंकरणयुक्त वताव हें त्यातं मुख्य, आडण त्यातं (रागमयादा पाळून) भरपूर स्वरलययुक्त डवस्तार, असें 
ख्यालाचें प्रचडलत स्वरूप मानतात. आडण अशा अथानें ख्याल म्हणजे स्वरलयाचा ‘खेळ’ ठरतो. हें ठीक 
डदसतें. परंतु हें मत मािंणारे लोकच अनेक ख्याडलयाचं्या ‘लयकारीचें’ म्हणजेच तालाच्या खटपटीचें 
कौतुक करतात, तेव्हा ं तो मतभाग छेडदला जातो. डवस्तार आडण अलंकरणयुक्त वताव हें सववच 
गायनप्रकारातं आहे, धु्रपदटप्प्यातं तर फारच, हेंडह कोणास अमान्य नाहीं; म्हणून डवस्ताराचा मुद्दाडह डटकत 
नाहीं. तालक्रीिा नाहीं पण लयक्रीिा आहे याचा अथव कोणी सागंतच नाहीं, कारण लय हा तालाहून वगेळा 
असें जरी प्रचडलत मत आहे तरी तो वगेळेपणा काय धमवजाडतलक्षणाचंा हें कोणी स्पष्ट करीत नाहीं. 
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शब्दाचं्या महत्त्वाबद्दल म्हणावें तर बहुतेक ‘ठेवणींतले’ ख्याल हे चागंले अथवपूणवच आहेत. याचा डवचार पूवीं 
केलाच. (प्रकरण ३. ‘यडतकल्पना’ मध्ये पहाव.े). 
 

तेव्हा ंउरला मुद्दा ताललयाचंा. म्हणजे आपण छंद व ठेके याजंकिेच येतों! लयागंडचडकत्सेकिेच 
येतों. 
 

ख्यालगीतातं व्यंजनप्राचुयव कमी, आडण स्वराक्षरें अशीं कीं त्याचंें ऱ्हस्वदीघवत्व कमीअडधक 
पालटण्याला भाषादृडष्टनें वाव पुष्कळ; हें अनेक परंपरागत ख्यालगीताचं्या तपासणीवरून सापंितें. (उलट 
धु्रपदातं व्यंजनप्राचुयव तुलनेनें अडधक, म्हणून बोलबाटं अडधकतर व्यंजनाधारें. घोषाघाताचं्या द्वारें, होते, 
आडण दीघव ताना डवसंगत होतात. धु्रपद अथवा ख्याल गीतें हीं आनंदोत्सववणवनात्मक असलीं कीं होरी होते, 
असेच इतर नाम–प्रकार; आडण झुलत्या चंचल िौलानें ठुमकल्यास ठुमरी होते. अथात् धु्रपदगीताची ठुमरी 
होणें सहसा संभवनीय नाहीं). अथात् हेंडह जुळतें कीं, छोटें आवतवन हें ख्याल या प्रकाराला उपकारक 
नाहीं. म्हणून ४, ६, ८ मात्राचें ताल ख्यालाचे नव्हेत. (७ मात्राचें रूपकाडद ताल हेडह १४ मात्राचं्या धमार 
वगैरेंचीं सुलभ त्रुडटत रूपें होत, असें काहंीं जुने जाणकार मानीत). १०, १२, १४, १६ मात्राचेंच ताल 
ख्यालातं येतात हें या तकाशीं सुसंगत आहे, आडण त्यातंडह झुलत्या, हंुकारयुक्त िौलाचे ‘झनानी’ ठेके हेच 
खासकरून ख्यालठेके या परंपरागत समजुतीशीं वर साडंगतलेला स्वरागंभेदाचा मुद्दा जुळतो. 
 

परंतु यातं असें काय आलें  कीं जें भारतीय परंपरेंत आधीं आढळत नाहीं? असें काय कीं जें 
परभाषाचं्या संसगानें आलें  असावें असा तकव  केला जातो? केवळ ठेक्याचंाच डवचार गीतसंदभानें करून जो 
तकव  लेखकानें मािंला, त्यातं ख्याल हा प्रकारडह प्राचीन नव्हे असें म्हणण्याजोगें काय आहे? आडण तबला 
हें वाद्य हंुकारयुक्त िौलानंा ंअडधक सुकर, म्हणून ख्यालाच्या जोिीला तबला आला हा जो तकव  मािंला, 
त्यातं तबला हा हल्लींचा, ‘मुसुलमानी’ असें कोठें ठरतें? ख्याल, तबला हीं नावंें आडण कदाडचत् काहंीं ठेके, 
काहंीं बोल, काहंीं अलंकार हें परसंसगानें आलीं असतील येवढेंच उरतें. 
 

असा येथपयंत डवचार आला. परंतु ख्याल नवा, ‘मुसुलमानी’ संसगव, वगैरेंवरील दंतकथा इतक्या 
जुन्या प्रसृत कशा, ही रुखरुख मनातं उरतेच. 
 

आडण डतचें शमन करण्यासाठीं आपणासं ईरानी–आरबी लयागंें पहावीं लागतात. लागणारच. 
त्याबाबत प्रस्तुत लेखकाचें मत आडण त्यावरून काढलेले अंदाज पुढें वगेळ्या मथळ्यानें साडंगतलेले उिम. 
 
इ) आरबी–ईरानी संसगाबाबत तकण णिचार 
 

प्राचीन ईरानी भाषा जी अवसे्तन्, ती वैडदक संस्कृतशीं अडतशय जुळती होती इतकें च नव्हे तर या 
दोन्ही भाषासंमान भाषा–कदाडचत् आधींच्या भाषा —, ज्याला आज आपण ईराख् म्हणतों त्या प्रदेशातं 
होत्या, व त्याचं्यासमान भाषा डमस्र (ईडजप्त), सीडरया–लेबानन् वगैरे प्रदेशातं असूं शकतील. अवसे्तन् 
प्रगत होऊन झेन्द् व नंतर प ह्लवी भाषा आली. परंतु पुढें इस्लामी आक्रमणामुळें, धमान्तरामुळें, धमवगं्रथ 
मूळच्या आरबी भाषेंतूनच म्हणणें आवश्यक असल्यामुळें, प ह्लवीचें स्वरूप अगदीं बदलून गेलें , आरबी 
शब्दच नव ेआले असें नव्हे तर आरबी व्याकरणाचाडह काहंीं भाग, आरबी उच्चाराचें काहंी प्रकार, हेडह नव्या 
ईरानी–फासी भाषेंत आले. त्यातंच काहंीं तुकी प्रकार डमडश्रत झाले. ही जुनी फासी भाषा बदलत गेली व 
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पुढें कहदुस्तानातं आली. उिरकहदुस्थानातंील काहंीं वगैरे प्राकृतभाषाशंीं संकर होऊन मूळची उदूवभाषा– 
अ ह्ले ज़बा–ंतयार झाली आडण दडक्षणेंत डतनेंच दक्खनी हें रूप घेतलें . अमीर खुस्रौ डजला ‘कहदवी’ म्हणतो 
ती ही मूळची उदूव भाषा. ॲह् ले ज़बा ंमध्यें फासी उच्चारपद्धडत, व्याकरणभाग वगैरे अडधक कटाक्षानें पाळलें  
जातें. [ईरान्मध्यें इस्लामप्रसार साववडत्रक झाला तसा तो, अनेक कारणामुंळें, कहदुस्तानातं झाला नाही इतकें च नव्हे तर कहदुस्तानातंींल 
महंमदीय, त्याचें काहंीं गौण आचारडवचार, व त्याचंी भाषा, हीडह एतदे्दशीय मूळससं्कारानंीं डलप्त अशीच राडहली.] 
 

ईरान्मधील फ़ासी भाषाडह बदलत राडहली, आडण आजची फ़ासी ही जुन्या फ़ासीहून फार वगेळी 
भासते. पडरणामीं, कहदुस्तानातंच राहून उदूवमध्यें प्रावीण्य जरी डमळडवलें  तरी फ़ासी भाषाभाडषतें हीं वगेळीं 
डशकावीं लागतात. उदूवमध्यें असे काहंीं फासी शब्द राडहले आहेत कीं जे आज ईरानमध्यें वापरातं नाहींत. 
मुळातं फ़ास्व हा एक प्रातं आहे, आडण फ़ासीमध्येंडह ‘देशीभाषा’ आंहेत, जसें शीराझ्ची, इस्फ्हान्ची, वगैरे. 
पण तें गौण. त्याचप्रमाणें कहदुस्तानातं प्रातंपरत्वें (देशपरत्वें) एकाच उदूवभाषेमध्यें छोटेछोटे उच्चारभेद 
आढळतातच! 
 

आपण डलडपकिे पहात नाहीं हें लक्षातं घ्यावें. 
 

एक साधें उदाहरण घ्यावयाचें तर असें कीं उदूवमध्यें ‘आ’ या स्वरानें ज्या शब्दाचंी अखेर होते 
त्यापंैकीं डकत्येकाचंी अखेर फ़ासीमध्यें ‘अ ः’ अशी होते, त्यातंील महाप्राण ऐकंू येण्याइतका स्पष्ट असतो. 
उदाहरणाथव, भारदस्त लोकामंध्यें स्वतःकिे कमीपणा घेऊन बोलावयाचें म्हणून स्वतःचा उल्लेख ‘बन्दा’ 
करावयाचा, बन्दा हा उदूव उच्चार, बन्द ः हा फ़ासी उच्चार. वाक्प्रचार या अथीं इस्ट्स्तलाः या शब्दाचा उच्चार 
दोन्ही भाषातं एकच, पण ‘मुहावरा’ हा जो उदूव शब्द त्याचा फ़ासी उच्चार महावर ऽ:. स्फोटयुक्त ‘अ’ 
उदूवपेक्षा ंफ़ासीमध्यें अडधक, त्याचाच जो अडधक स्फोट–घोषयुक्त उच्चार तो फक्त आरबींतच. ‘घशातूंन’ 
उच्चार करण्याचे अक्षरप्रकार– ह़, ख़, क्वडचत ष, ग़, क़, – ते फ़ासीभाडषकाचें अडधक स्पष्टप्रत्ययकारी 
असतात. अशीं कैक उदाहरणें देता ंयेतील. (आडण फ़ासी वळणानें उदूव उच्चार करणाऱ्याच्या शुद्धोच्चाराचंी–
पाक तलफ़्फुझ्, ख़ाडलस् तलफ़्फुझ् ची – अडतशय वाहवाडह होते!) अडधक डवस्तार येथें शक्य नाहीं, परंतु 
दाखवनू देण्याचा मुद्दा हा कीं घोष–अघोष, आघात–अनाघात, महाप्राण, इत्याडदकाचंें केवळ अस्ट्स्तत्व–
अभावच नव्हे तर अस्ट्स्तत्वामध्येंडह जे कमीअडधक प्रमाणाचें ‘दजे’ असतात, जे सववच भाषामंध्यें असतात, 
त्याचंें वगेवगेळेपण आडण वगेवगेळे प्रत्ययकारी ‘दजे’ फासीच्या प्रमाणभाषेंत उडल्लडखत आडण मान्य असेच 
आहेत, आडण तसतसे दजे राखण्याकिे कटाक्ष असतो. ओघानेंच आलें  कीं स्वरनामक वणांक्षरातंडह केवळ 
ऱ्हस्व आडण दीघव एवढेंच डनयमवगीकरण नसून, ऱ्हस्व–दीघव–अडधक दीघव इतकें  आहे. (यामंधील इतर 
दीघवत्वप्रमाणें पडरपाठातं असूनडह डनयम केलेलीं अशीं नाहींत). काहंीं व्यंजनें व स्वर यातंील भेद अनेकदा ं
अस्पष्ट असून व्यंजनाचा उच्चार अनेकदा स्वरासमान होतो, याची दखलडह घेतलेली आहे. म्हणून कीं काय, 
‘व’ आडण ‘य’ हे उच्चार दाखडवणारे जे वणव आहेत त्याचंींच डलडपडचन्हें अनुक्रमें उ, ओ आडण ई, इय्, एय्, 
ॲऽय्, आय्, अय् यासंाठींडह वापडरलीं जातातं. डकत्येक अक्षराचंें नादबल आडण ऱ्हस्वत्व इतकें  कमी असतें 
कीं, त्याचंें केवळ अस्ट्स्तत्व जाणवतें परंतु तीं स्पष्ट नसतात. 
 

असे ‘अधववट’ प्रकार संस्कृतमध्यें तुलनेनें फार कमी आहेत. इतर भारतीय भाषामंध्यें ते आहेतच 
आहेत, परंतु त्याचंें अस्ट्स्तत्व डनयमानंीं गोचर केलेलें  नाहीं. त्यामुळें  फासी उच्चारडशक्षा ही भारतीय भाषाचं्या 
उच्चारडशके्षहून काहंीं वगेळी झाली आहे. आडण त्यामुळें  उपरोडल्लडखत प्रकारभेद हे फासीच्या प्रमाणभाषेंतडह 
आले आहेत. 
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(फोनेडटक्स् म्हणजे उच्चारडशक्षाडवज्ञान. फोनॉलॉजी म्हणजे एकेका भाषेंतील उच्चारडशक्षाडवज्ञान, 
अनुशासन. भाषेचा डवचार करतानंा ंकेवळ फोनेडटक्स्च नव्हे तर फोनॉलॉजीडह अभ्यस्त करावयास हवी हें 
येथें डदसेल). 
 

येथें प्रश्न असा उद्भवतो कीं अमीर खुस्रौनें केलें  म्हणा कीं कसेंडह म्हणा, जें ‘ईरानी डमश्रण’ केलें  
म्हणतात तें कशाचें? डक्रस्तीशक १२०० च्या आसपास असलेल्या फासी उच्चारप्रकाराचंें कीं त्याचंा भारतीय 
भाषाशंीं संसगवसंस्कार होऊन बनलेल्या ‘कहदवी’ प्रकाराचंें?–याचा उलगिा आज होणें शक्य नाहीं. [ज़बा ंए 
फ़ास्वपरपे् कुछ् मुन्हस सुखन् (मन्हूस सुकून) तो नही! कहातंक् उन्की ज़बा ंतू दुरुस्त् बोलेगा? — हे अमीर खुस्रौकृत गीतचरण प्रडसद्धच आहेत.] 

परंतु एवढें खरें कीं वर उल्लेडखलेल्या फासी डशके्षचा बराच भाग उदूवमध्यें आलेला आजडह आढळतो. म्हणून 
आपण धरून चालंू कीं नादबलभेदाचंें अस्ट्स्तत्व, घोषामंधील–महाप्राणातंील कमी–अडधकपणाचें तारतम्य, 
स्वरव्यंजनभेदातं कोठें काहंीं संडदग्धपणा, आडण ऱ्हस्वदीघवत्वाचे केवळ गुरुलघु असे दोन नव्हेत तर तीन 
प्रकार, हे डशक्षाडनयमातं दाखल आहेत असा काहंीं प्रकार त्या त्या ‘डमश्रणातं’ असला पाडहजे. 
 

(एक उदाहरण पहा. ‘आपण हें पुस्तक वाचलें  आहेत काय?’ याचें प्रडतडष्ठत फासी ‘आा॔या ई ं
डकताा॔बरा मुलाा॔डहझ ः फ़मूवद ःइद्?’ (अथवा ‘मुताा॔ला ‘अ ः फ़मूवद ः इद्?’) असें होईल, तर चालंू उदूवमध्यें 
‘क्या आा॔ऽपने येः डकताा॔ऽ ब पढीा॔ऽ हैं?’ असें होईल, तर मराठीमध्यें ‘आा॔पऽण् हें पुस्ता॔क् वाा॔ऽच्लें  आहे 
काय्?’ असें होईल. येथें फासी–मराठी डशक्षाडनयमातंील भेद व फासी-उदूवमधील डशक्षाडनयमातंील साम्य 
हीं स्पष्ट होऊं शकतील.) 
 

जेव्हा ं वगीकरणातंच काहंीं डभन्नता असते, जेथें उच्चारातंील घोषाडद-स्वरव्यंजनाडद–
ऱ्हस्वदीघवत्वाडद भेदातंील तारतम्याच्या डनयमबद्धतेमध्येंच काहंीं फरक असतो, तेथें छंदवगीकरण, 
छंदडनयम यातं काहंीं डभन्नता असणारच. (मराठी–बगंाली–गुजराती–कहदी–कन्नि आडद भाषातंील 
छंदवगीकरणें वगेळीं अशीं जोशी याचं्या ‘तुलनात्मक छंदोरचना’ पुस्तकातं आढळतील. आडण प्रस्तुत 
लेखकाच्या पद्धडतप्रमाणें त्याचंा अडधक सूक्ष्म स्वतंत्र डवचार केला तर या प्रत्येक भाषेंतील 
छंदडवचारप्रवृडिमध्येंच काहंीं ककडचत् फरक आहेत अशी जाणीव होईल.) 
 

संस्कृत व संस्कृतोद्भव भाषातंील छंदाचं्या डववचेकानंीं ‘अक्षर’ हें प्रमाण घेतलें . त्याचे ऱ्हस्व (लघु) 
व दीघव (गुरु) असे दोनच भेद मापनासाठीं घेतले. उच्चारडशके्षला अनुसरून ऱ्हस्वदीघवत्वातं जे अनेक 
फेरबदल होतात ते सवव न पाहता ंत्यातंील जे पाडणनीय व्याकरणातं डनयमबद्ध असे आहेत तेवढेच घेतले. 
प्राकृतातं लघूपाय जे जे सववप्रडसद्ध तेवढेच आपल्या डववचेनातं आणले. आडण तेवढ्यावरच डनवाह केला. 
मात्रा हें कालमान आहे, म्हणून पडरणामीं सवव छंद हे मात्राछंदच ठरतात, हें डशक्षा-ब्राह्मणें या डवषयातंील 
प्रमेय दुलव डक्षत केलें , आडण केवळ मात्राछंद (जाडत), ज्यातं चरणातं अक्षरें डकती हें पहावयाचें नाहीं, व 
केवळ अक्षरछंद (वृि), ज्यातं चरणातंील अक्षरें मोजावयाचीं व त्यातं गुववक्षर कोठेंकोठें तें फक्त पहावयाचें, 
एकूण मात्रा मोजावयाच्या नाहींत; असे दोन वगेळे प्रकार करून टाकले. हें छंदप्रस्ताराचं्या यादीसाठीं 
सुलभ खरें, पण त्यामुळें  छंदडवषय हा कृडतमध्यें सहजगम्य परंतु गं्रथामध्यें कृडत्रम व संकुडचत झाला. 
पडरणामीं त्यातूंन ‘वाङ्मय’ सुटलें  व (डलडपबद्धतेचें) ‘साडहत्य’ उरलें . 
 

परंतु संगीतातं अणु (डवराम)–दु्रत–लघु–गुरु–प्लृत याचंीं मात्रामानें मोजणें अवश्यच, म्हणनू 
संगीतातंील ‘छंदडवचार’ (!) –म्हणजेच लयतालडवचार! –अडधक डक्रयानुगामी व स्पष्ट राडहला. म्हणून 
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कीं काय, ‘संगीतातंील तालडवचार हा छंदाहून वगेळा’ असा गैरसमज फैलावला. त्यातंच, ककवा त्यामुळें  
कीं काय, ‘लय व ताल हे वगेळे डवषय’ असाडह अिाणी समज आला! 
 

फासी (उदूव) मध्येंडह असेंच झालें , परंतु मुळातंील घटक केवळ लघुगुरु इतके दोनच नव्हेत, आडण 
अक्षरछंद–मात्राछंद हा भेद नाहीं. मुख्य म्हणजे मूळ मापनघटक अक्षर नव्हे तर वणवपद म्हणजे शब्दावयव. 
(लेटर् नव्हे तर डसल बल)्. उच्चार सुरंू झाल्यानंतर पुढच्या उच्चारासाठीं मुखाची–डजभेची–वगैरे–स्ट्स्थडत 
जेव्हा ं प्रयत्नानें बदलावी लागते तेव्हा ं वणवपद संपतें. जसें ‘कान’ हें छापल्याप्रमाणें (३ मात्राइंतकें ) 
वाचावयाचें, का–न असें म्हणावयाचें, तर शब्दावयव दोन; का व न. परंतु का ऽ न् हा जो नेहमींचा उच्चार, 
का १ ⅞ मात्रा + न् ⅛ मात्रा, त्यातं न् च्या उच्चारासाठीं वगेळा प्रयत्न करावा लागत नाहीं, वणवपद एकच व 
शब्दडह एकच, एकावयवी. हे अवयव फासी छंदडवचारातं प्रमाण आहेत, कारण तो मूळतः आरबी छंदडवचार 
आहे. 
 

डब, डच, डक, म, न, व हे ऱ्हस्व; पा, दी, गू हे दीघव. तान्, डदल,् गुल ् हे सवव दीघव. कद्व, पुश्त् हे 
अडतदीघव–क ऽ द्व, प ु ऽ श्त्. कार्, गूश् हेडह अडतदीघवच. चमन् = च + म ऽ न्, ऱ्हस्व+दीघव. जनाब
=ज+ना ऽ ब, ऱ्हस्व+अडतदीघव. मराठीमध्यें छंदडववचेक डहशबे वगेळा करतात, तो असा. न्, त् वगैरेंना ं
‘डनसरिा, घसरिा’ उच्चार म्हणून सोिून देतात. तान् हें दीघव (गुरु), अथवा तान असें डलडहतात म्हणून 
दीघव + ऱ्हस्व = गुरुलघु. डदल ्हें लघु, डदल असें डलडहलें  तर लघुलघु. चमन् = लघुलघु, चमन = 
लघुलघुलघु. जनाब = लघुगुरु, जनाब = लघुगुरुलघु. जोिाक्षर वणवपदाच्या शवेटीं आलें  तर त्या पदाचा 
उच्चार दीघाहून अडधक लाबंीचा हें मराठींत नाही; मद्व = लघु, मदव = म + (र्) + द = म + ‘डनसरिा’ 
शून्यप्राय उच्चार (र्) + द = लघुलघु. असेंच इतर भारतीय भाषातं आहे; एक उदूवचा अपवाद. 
 

हा फरक महत्त्वाचा आहे! लघुगुरंूबद्दलची दृडष्ट व मात्राचंें मापन हेंच वगेळें  होतें. फासी–उदंूतील 
मात्रामापन अडधक प्रत्ययास येतें, तर मराठी इत्याडदकातंील केवळ पुस्तकातं रहातें. पटवधवनानंा ं या 
त्रुडटची जाणीव होती हें स्पष्ट आहे, परंतु तकव डवचार–पद्धडत–पडरभाषा हीं सदोष राडहल्यामुळें त्यानंीं सवव 
गोलंकार करून टाकला; जोशी यानंीं तो प्रमाण मानला, स्वतंत्रपणें पाडहलें  नाहीं. 
 

‘गं्रथगत छंदःशास्त्र हें संकुडचत व कृडत्रम’ का ंम्हटलें  तें आता ंस्पष्ट होईल; ‘पटवधवन इत्याडदकानंा ं
मात्राच मोजता ंआल्या नाहींत’ या टीकेचा अडभप्राय कळेल. ‘छंद व संगीत, छंदोलय व सागंीडतक लय या 
कल्पनाच मुळीं वगेळ्या’ हें मत का ंनाकाडरलें  तें कळेल. 
 

आडण अडभनवगुप्ताला ‘गुरुरेव डह कला’ या डवधानाचा अथव डवशद करतानंा ंखटाटोप का ंपिला 
तेंडह उमगेल; व ‘कला’ शब्दाच्या अथाबद्दल गैरसमज का उद्भवले–दृढ झाले तेंडह समजेल. मूळचा 
भारतीय छंदडवचार हा डशक्षाडवषयाच्या जोिीनेंच डशकावयाचा असे, व्याकरण व डशक्षा याचंा प्रत्यक्ष 
मुखावाटें अभ्यासक तोच छंदाभ्यासाचा अडधकारपात्र डवद्याथी असे. परंतु जेव्हा ंडशक्षाडद डवषय जीणव म्हणून 
अभ्यासातूंन वगळले गेले तेव्हा ंतो छंदडवचार धूसर वाटंू लागला, काहंीं अंशीं ‘चुकीचा’ ठरला असें प्रस्तुत 
लेखकाचें म्हणणें आहे. 
 

हा डवचार जर पटला, डनदान तात्पुरता तरी गृहीत केला, तर त्यातूंन एक अडत-अडत महत्त्वाचा 
तकव डनष्कषव प्रस्तुत लेखकाला मािंावयाचा आहे. संगीतशास्त्रदृष्ट्या ं त्याचें महत्त्व एवढें वाटतें कीं 
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त्याच्यासाठीं वगेळा पडरच्छेद–वगेळा मथळा अवश्य वाटतो. म्हणून तो डवचार नंतर मािंूं. त्याआधीं प्रस्तुत 
‘ईरानी डमश्रणाचा’ मुद्दा हातावगेळा करंू. 
 

आरबी छंदःशास्त्र हें केवळ उच्चारानुगामी आहे, डलडपशीं त्याची सागंि नाहीं. फासीमध्यें जेव्हा ंहें 
शास्त्र आलें  तेव्हा ं डलडपशीं सागंि आली. (देवनागरीसारख्या डलडपमध्यें त्यामुळें  येणारी संडदग्धता, 
डलडपडचह्नें वाढवनू व उच्चारभेद–लघूपाय हे शक्य तोंवर डलडपबद्ध करून, काहंीं प्रमाणातं तरी भरून 
काढता ं येईल. परंतु ईब्री–आरबी–फासी–उदूव डलपींमध्यें असें करण्याला फारसा वावं नाहीं.) म्हणून 
फासी छंदःशास्त्र हें प्रत्यक्षातं उच्चारानुगामी तर ‘शास्त्रा’ंत लेखानुगामी झालें ; त्याचा वताव ‘मल्फ़ूझ़’्शीं 
संबंडधत तर वणवन ‘मक्तूब’ शीं संबडंधत आहे. 
 

चरण म्हणजे डमस्रा (डमस्स्रा) हें छंदोरचनेचें एकप्रमाण नाहीं, तर दोन चरणाचंें किवें (बैत्) हें 
होय. परंतु डहशबे करायाचा तो चरणातंील खंिा (रुक्न्) वरून. या खंिाचें लघु–गुरु–‘गुरुतर’ अशा 
जिणघिणीनें जे वगेवगेळे अंगप्रकार होतात त्याचं्या उच्चाडरत रूपाचा (अकान्चा) डवचार होतो; परंतु 
वणवन फक्त लघुगुरंूच्याच भाषेंत केलें  जातें: येथें मतभेद आहे व बहुमत असें कीं ‘गुरुतरा’ची वाटंणी 
लघुगुरंूमध्यें कडरता ं येते व करावी! तें असो. खंिाचं्या ‘ओळी’ला, क्रमाला “फ़ा’ईल”् म्हणतात. 
उपरोडल्लडखत जे मूळ प्रकार ते डनयमबद्ध, “उस्सूली अफ़ा’ईल्”; त्यातं लघूपायानंीं फरक होऊन होणारे ते 
फ़ुरू ‘इ अफ़ाइल.् या ज्या डवकृती त्या ‘डझ़ह़ाफ्’ (बहुवचन आझ़ाह़ीफ्). अथात् ‘बैडत मुझ़ाडहफ्’ शुद्ध ‘बैडत 
मुन्झ़डहफ् ’ डवकृत. परंतु छंदपरत्वें एका डठकाणीं जें शुद्ध तें इतरत्र डवकृत (व याउलट) असेंडह मानलें  जातें 
व त्याप्रमाणें एकाच उस्सूलच्ीं संदभानुसार दोनदोन नावंें होतात–जसें मक़ब्ूझ़ ् = मख्बून ्, म ह़्झ़ ्फ़ ् = 
मक़् सूर, इत्याडद. छंद म्हणजे बह्र्, बहुवचन बुहूर्. ‘बहरें’ नव्हे! एकच खंि वारंवार आवृि होऊन बनणारा 
छंद तो मुन्फ़डरद  ककवा मुडफ्रद , अथवा बसीत ; वगेवगेळ्या जातींच्या खंिाचं्या डमश्रणाच्या आवृिींनीं होणारा 
तो मुरक्कब . ‘शुद्ध’ खंिानंीं होणारा छंद तो साडलम्, ‘डवकृत’ खंिानंीं होणारा तो अथात्च ‘मुझ़ाडहफ़ ्’ म्हणजे 
ग़र्ैसाडलम्. छंदातंील लयडवश्लेषक ती तक्िी (‘तख्ती’). ग़र्ै चा उच्चार (घ्) अ र् असा आहे. 
 

बैत् च्या दुसऱ्या चरणाच्या शेंवटचा खंि अथवा वणवपद ती ‘झ़बव’ हें डवशषे लक्षातं घेण्यासारखें 
आहे! बैत् चा डनयमबद्ध उच्चार तो त्या बैत्चा क़ाय्दा! [बैत् ही जिणघिण आहे. डतला अनुसरून कडवता केली कीं जें दोन 
चरणाचंें शब्दयुक्त कडवतारूप तेंच उदूव ‘शरे,’ मूळ उच्चार ‘डषय्र्’. शरेाचा डवषय–अथवभाव हा दोन चरणातं पुरा होतो. (डषय्र् म्हणजेच 
कडवतारचना; षाय्र् म्हणजे कडव. जो कडव तोच गायक. येथें लेखनाचा सबंंध नाहीं). बैत्चा उच्चार उदूवप्रमाणें बॲत् असा करावा. तूक् म्हणजे भाग. 
गीतभाग (तूक्) हा दोन चरणाचंा बैत् असेल ककवा मोठाडह असेल.] 
 

यापेक्षा ंअडधक फासीछंदपडरचयाची येथें आवश्यकता नाहीं. परंतु धु्रपदाडद गायनप्रकाराचंी जी चचा 
झाली त्या संदभांत एवढा खुलासा करावासा वाटतो, तो असा कीं कसीदा ही स्तुडतपर कडवता; रेख्ती व 
ग़झ्ल ्हीं मुळातं मधुराभस्ट्क्तपर परंतु नंतर पार्मथव जगातंील डवषयाचंीं पे्रमकडवत्वें: रेख्तीमध्यें कडव–गायक 
हा स्वतःकिे पुरुषत्व व ग़झ़् लम्ध्यें स्त्रीत्व घेतो, परंतु काळपरत्वें हा भेदडह गेला—स्रीवणवनडह पुंकल्लगी रूपें 
वापरून होऊं लागलें—आडण ग़झ़् लम्ध्यें नानाडवषयडह आले. या कडवता नाना पण ठराडवक प्रकाराचं्या 
छंदातं असतात म्हणून त्याचें तालडह वगेवगेळे पण ठराडवक असतात. तात्पयव हें कीं कसीदा–रेख्ती–
ग़झ़् ल ् हे मुळातं काव्यडवषयप्रकार, पडरणामीं छंदप्रकार म्हणजेच लयबद्धतेचे प्रकार आडण म्हणून 
तालप्रकार होत. ही ‘गायकी’ वगेळी यामध्यें वरीलपेक्षा ंअडधक डसद्धान्ताथव नाहीं. 
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आता ं हे जे नाना क़ाय्दे, ते उच्चाडरत रूपानेंच वर्मणलेले आहेत. त्यासाठीं खंि जे साडंगतले ते 
वस्तुतः ‘बोल’ अथवा ‘बोलमाडलका’ आहेत. ‘अफ़ा’ईल’् करून जीं नाना शब्दोच्चाररूपें होतात तेच ते खंि, 
अथात्  फ़, फ ः, फ़ाऽय्, फ़ईल,् फ़अल,् फ़ ःलुन्, इत्याडद प्रकारें अकान् साडंगतलेले आहेत. त्यापंैकीं 
काहंींची यादी जोशाचं्या ‘तुलनात्मक छंदोरचनें’त व पटवधवनाचं्या ‘गज्जलाजंडल’च्या प्रस्तावनेंत आढळेल. 
परंतु त्यातं दोष आहेत. जोशी अकान् व बुहूर (‘बहरें!’) एकच मानतात व त्याचाच ‘लयी’ असा अथव 
सागंतात तें बरोबर नाहीं, आडण लघुगुरु या दोनच घटकानंीं होणाऱ्या ‘अक्षरगणा’ंनीं अकान्चीं रूपें देतात 
तें पूणवतया खरें नव्हे. एकेक अकान् हें एकेक उच्चाडरत रूप आहे! उदाहरणाथव ‘फ़ायलातुन्’ हें ‘रगणग’ 
अथवा ‘गलगग’ असेंच नव्हे. गलगग याच्या मात्रा २ + १ + २ + २ = ७ होतात आडण फ़ायलातुन्च्याडह 
फ़ा २, य १, ला २, तुन् २ अशा होतात, हें खरें; परंतु ‘तुन्’ हें वणवपद अडतदीघवडह होऊं शकतें व त्याच्या 
मात्रा २ पासून ३ पयवत काहंींडह ठेडवता ं येतात; डशवाय क़ाय्द्यामंध्यें तुन् नंतर पुढील अकानाआधीं कमी 
अडधक डवरामडह ठेवता ंयेतो. म्हणून एकूण मात्रा ७ पासून ९ पयवत काहंींडह होऊं शकतात. म्हणजे छंदोच्चार 
ग़र्ैसाडलम् होतो व तसा क्षम्य, मान्य आहे. म्हणून षष्तोचा (ग़झ्लाचा) ठेका जो सात मात्राचंा, “ग़म् नही 
उसका, जो शोहरत हो गयी” अशा ग़झ्लाला लावनू दाखवला, त्याजागीं त्याऐवजीं आठ (ककवा नऊडह) 
मात्राचंा योग्य असा ठेका लावनू तें ग़झ्ल् रंजकपणें म्हणता ं येईल व म्हणतातडह. परंतु त्यामुळें  छंद 
बदलला असें फासीमध्यें मानीत नाहींत. 
 

वर वर्मणलेले संस्कार कहदवी भाषेनें घेतले. 
 

आता ंकल्पना करंू कीं वर साडंगतलेली छंदडवचारपद्धडत अंगवळणीं पिलेल्या कवींच्या कडवता, 
म्हणजेच त्याचंें गायन, हें कमीअडधक प्रमाणातं भारतीय भाषेंत आलें . तर काय होईल? 
 

भारतीय भाषातंडह प्रत्यक्षातं नादबल–घोष–ऱ्हस्वदीघवत्वें इत्याडदकाचें नाना सूक्ष्म भेद नाहींत असें 
कोठें आहे? परंतु वणवनपद्धडत वगेळी आहे. तेव्हा ंतें ‘नवें’ असें काहंीं असणार नाहीं, परंतु काहंीं डवडशष्ट 
उच्चार (ख़, ह़, ‘अ इत्याडद) नव े भासतील; पडरडचत उच्चाराचंींडह काहंीं संदभांतील लयागंें आपल्या 
प्रघाताहून वगेळीं केलेलीं जाणवतील; नादबल व घोष यातंील अनेक छोटेमोठे भेद जाणूनबुजून स्पष्ट 
केलेले वाटतील. आडण म्हणनू जुना ठेकाच नवें रूप धारण करून आला असें वाटेल. हा लेखकाचा अंदाज 
आहे. तो जर ग्राह् मानला तर पटेल कीं वणवनपद्धडतचेडह दोन डवचारप्रवाह समातंर असे चालतील. एक 
प्राचीन परंपरेनें आलेला, ज्यातं अणुदु्रतलघुगुरुप्लृत इत्याडद मोजणी मात्रागंाचंी केली जाते तो. आडण 
दुसरा, या नव्या पद्धडतचा, जींत एकेका खंिाचा अकान् पाळला जातो व अंतगवत अंगाचंा ‘डहशबे’ फारसा 
वणीत नाहींत तो, डजच्यातं क़ाय् दा आडण झ़बव  याचंें महत्त्व वाढतें तो. या परभाडषक संस्काराचं्या दृडष्टनें 
आपल्या प्राचीन वतावाचें वणवनडह ‘नव्या’, खंि–कायदा–जरब या अनुरोधानें चाललेल्या, वणवनपद्धडतनें 
कडरता ं येईल केलें  जाईल. आडण संकरोद्भव अशी एकच पद्धडत आली तर डतच्यातं कधीं एका तर कधीं 
दुसऱ्या अशा वणवनपद्धडतचा वरचष्मा होईल, पडरभाषा डमश्र व कदाडचत् डवसंगत होईल, आडण लयागंें 
मोजण्याचे आिाखे लोकप्रडसद्ध असे न रहाता ं त्यातं काहंीं संडदग्धता, काहंीं दुबोधता आहे असें ज्याचा 
डवशषे अभ्यास नाहीं त्याला भासेल. 
 

‘ईरानी डमश्रण’ तें हें असें असावें असें प्रस्तुत लेखकाला वाटतें. या पुस्तकातं आपली परंपरा व 
हल्लींचा प्रघात–डवचार यातं जेथेंजेथें फरक दाखवनू आजकालच्या डवचारातंील दोष दाखवले आहेत, तेथें 
तेथें वर चर्मचलेल्या मुद् द्याचंा अवलंब करून पुनवाचन केलें  तर लेखकाचें म्हणणें स्पष्टच नव्हे तर ग्राह्सें 
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वाटेल, फरक कोठें केव्हा ंझाला व तो का ंहें उमगेल, आडण प्राचीन परंपरेनेंच चालणें इष्ट, मात्र प्राचीन 
डवचारातं नवी भर घातली पाडहजे, हें कळेल. तशी भर घालण्याचा काहंीं प्रयत्न या पुस्तकातं केलाच. 
 

आडण द्राडवि पद्धडत वगेळी का ं भासते तें स्पष्ट होईल. डशवाय डतलवािा–दीपचदंी–झमूरा–
फरोदस्त वगैरेंचे ठेके वर्मणतानंा ं त्या त्या गायनवादनप्रकाराचंा जो तकव  साडंगतला त्यामागची भडूमका 
उजळेल. ख्याल, ठुमरी, गझ्ल वगैरे प्रकार ‘यावडनक’ असें जें चालंू मत, त्यातंील सारासारडववके करता ं
येईल. धु्रपदाला तबल्याची साथ खपते पण सारंगीची नव्हे, आडण ख्यालाला पखवाजाची खपते पण बीनाची 
नव्हे, या आचाराचें ममव स्पष्ट होईल [हल्लीं कोणालाडह कशालाडह कोणतीडह साथ असते, ‘खोट्टंु वगाि पण मोट्टंु वगाि’ एवढेंच 
मागणें असतें. बालगंधवांच्या भजनानंाडंह रेडियोनें डफड्ल–क्ल डरनेट्ची साथ डदली; डसनेमातं व त्याच्यामुळें समाजातं इतरत्रडह अगदीं अंगाई 
गीतानंाडंह स क्साफोन-क्ल डरनेट्-डमडनफ्लूट्- अनेक देशीडवदेशी तंतुवाद्यें याचंी साथ असते. अशा डदशाहीन, कलाहीन धेिगुजरी अिाणीपणाशीं या 

पुस्तकातं काहंींडह कतवव्य नाहीं.]. हे मुळातं छंदप्रकार होत असें प्रस्तुत लेखकाचें म्हणणें डवशद होईल. आडण तबला 
अथवा त्याचें जुनें रूप पूवीं येथें असूनडह तबला हल्लीं म्हणजे ख्यालठुमरी वगैरे शब्द रुळल्यानंतर प्रमुख 
झाला-त्याआधी गौणच होता–हें कसें, याचा अंदाज लागेल. 
 

वरील प्रकारचें वणवनडववचेन व त्यावरून काढलेलीं मतें हीं येथें प्रथमच व्यक्त केलीं जात आहेत! 
म्हणून वाचकापंैकीं बहुसंख्यानंा ंतीं दुबोध, असंगत आडण तकव टीपणाचीं वाटतील. त्यानंा ंडवनंडत अशी कीं 
वरीलपैकीं एकेका डवधानाचा संदभव जेथें जेथें आला आहे तो तो पुस्तकातंील भाग पुन्हा ं पाहून त्या 
अनुरोधानें प्रत्यक्ष गाऊन वाजवनू पहावें व मगच आपला अनुकूलप्रडतकूल ग्रह ठरवावा. हें डववचेन केवळ 
पुस्तकी डवदे्यनें केलेलें  नाहीं, आधीं करून पाडहलेलें  आहे आडण अनेक तकव पयायाचंा–स्वतःच्या व 
इतराचं्याडह–त्याच डक्रयाबद्ध पद्धडतनें पिताळा येतो कीं काय याची परीक्षाडह केलेली आहे. प्रचडलत 
कल्पनानंा ंधक्का देणारें, डकत्येक बाबतींत डवरोधी, म्हणून लेखकाचें मत अनेकानंा ंटाकाऊ वाटेल; त्यानंा ं
हात जोिून प्राथवना कीं ‘तूतव काहंीं वळे हें मत गृहीत करून लेखक डकती विेा आहे तें तरी पाहंू’ अशा वृडिनें 
तरी काहंीं काळ पूववग्रहरडहत दृडष्ट धरून डक्रयायुक्त वाचन करून तरी पहावें. 
 

प्रचडलत मतातं लयभागडवचार नाहीं, ‘अमीर खुस्रौनें’ काहंीं वाद्यें काहंीं राग काहंीं ताल आणले, 
असें आहे; पण तो भाग डसद्धातंदृष्ट्या गौण आहे. डसद्धान्तदृष्ट्या ंध्यानातं घेण्याजोगें असें प्रचडलत मतातं 
केवळ एवढेंच आहे कीं, आपली प्राचीन श्रुडतस्वरग्राममूच्छवनाव्यवस्था टाकून देऊन ‘अमीर खुस्रौनें’ ईरानी 
थाट-मुक़ाम– हे आणले, षड्जपंचम अचल केले; कोणी म्हणतात कीं जो प्राचीन सा त्याला ‘डन’ केलें , तर 
कोणी म्हणतात कीं जें प्राचीन ‘सारेगम’ तें ‘पधनीसा’ केलें . (मतभेदानुसार ‘मपधडन’ केलें). यापलीकिे 
‘ईरानी संगीताच्या डमश्रणाबद्दल’ मत ऐकंू येत नाहीं. हें स्वरडवषयक मत, त्यातंील नाना मतातंरासंकट, 
जरी क्षणभर गृहीत केलें , तरी शेंवटीं डनष्पन्न काय होतें याचा डवचार कोणी करीत नाहीं. स्वराचंी 
वणवनव्यवस्था बदलली म्हणजे स्वरातंरेंच बदललीं असें होणारच नाहीं! नामभेद म्हणजे नादभेद नव्हे! कोठें 
काहंीं सूक्ष्मान्तराचे फरक होतील, परंतु त्यानें काहंीं मोठा ‘लोके प्रडसद्धः’ असा वतावातं भेद डदसणारच 
नाहीं! रागनामें बदलतील, ‘नव ेराग’ येतील, परंतु राग या वस्तुमध्यें फरक होणार नाहीं! इडतहासातंच 
नव्हे तर शास्त्रमतामध्यें दाडखल करावें असें या ‘स्वरसंकरकल्पने’ मध्यें काहंींच नाहीं! 
 

दीघव ताना, डववादी स्वरावंर क्षडणक खटका, दीघव कंप, असे अलंकार कदाडचत् नव ेयेतील आलेडह 
असतील, कारण ते ईरानी संगीतातं आजडह आढळतात. त्यानुसार लयागंेंडह पालटतील. लयागंाचंा डवचार 
वर झाला. आडण अलंकरण हें गीताचें शरीर नव्हे हें लक्षातं घ्यावें! 
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संगीतशास्त्रडवचाराची सुरुवात लयतालडवचारानेंच व्हावी हें लेखकाचें म्हणणें येथें पुन्हा ं व्यक्त 
झालें . 
 

अडधक डवचार, त्याचप्रमाणें वरील डववचेनातंील अपूणवतेची पूर्मत, इत्याडद कायव ‘स्वररागडवचार’ व 
‘गीतप्रबधंडवचार’ या दोन पुस्तकातं डमळून क्रमानेंच करावें लागेल. तूतव येथेंच हा पडरच्छेद हातावगेळा 
करावा लागत आहे. 
 
ई) संस्कारसंकराचा एक संभाव्य पणरिाम : एक तकण  
 

मागील पडरच्छेदातं डलडहलें  कीं एक अडतमहत्त्वाचा तकव डवचार सागंावयाचा आहे आडण त्यासाठीं 
वगेळा पडरच्छेद करणेंच योग्य. तो लेखकाचा तकव डवचार पुढें डदला आहे. 
 

या डवचाराची पायाभरणी पूवीं काहंीं सूचक वाक्यातं आली ती पुढीलप्रमाणें. 
 

तबला हें वाद्य काहंीं मूळ स्वरूपातं जरी पुरातन असलें  तरी आजच्या स्वरूपातंच तें होतें असें नव्हे; 
उलट तबला हा भारताबाहेरून आला असेंडह नव्हे. अमीर खुस्रौबद्दल संगीतडवषयक डनडित असें काहंीं 
नाहीं, आडण ‘मुसुलमानानंीं’ संगीत नष्टभ्रष्ट केलें–डनदान त्यातं ईरानी (?) डमश्रण केलें  हें अडसद्ध आहे; 
तथाडप एतडद्वषयक कहाण्या इतक्या जुन्या व दृढमूल आहेत कीं त्या अजीबात दुलव डक्षणें शक्य नाहीं. 
परभाडषकाचंा काहंीं वाणगुण संगीतातं आला असलाच पाडहजे, द्राडविामंध्यें तो कमी (कदाडचत् शून्यप्राय) 
एवढेंच. भाषासंसगव जरूर झालेला आहे व तो कसध–काश्मीर–तराई–बनारस–कोसल–माळवा–
राजस्थान या चतुःसीमातं पुष्कळ डदसतो, व जुन्या हैदराबाद संस्थानातंडह तेवढाच ककबहुना वरील 
चतुःसीमाचं्या मध्यभागाच्या येथील तेवढाडह; महाराष्रातं बराच, गुजरात–डबहार–उिीसामध्यें काहंीं 
प्रमाणातं, झाला आहे. भाषासंसगामध्यें केवळ शब्दामंध्यें भर पिणें ककवा फरक पिणें एवढेंच नसतें, तर 
वाक्संप्रदाय, वाक्याची मोिणी, व्यंग्याथाचे भेद, इत्याडदडह येतात. आडण येथें जो ‘कहदी’–फासी संकर 
डववडक्षत आहे त्यातं उच्चारसपं्रदायाचंाडह भाग येतो. आज जे ठेके प्रघातातं आहेत ते पूवींच्या गं्रथातं सापंित 
नाहींत; आज जे तबलापखवाजाचें बोल आहेत तेडह आढळत नाहींत, आडण आजची पडरभाषाच नव्हे तर 
मात्राचंी मोजणी करण्याची रीडत हीडह वगेळी झालीशी डदसते, या सत्य गोष्टी आहेत. या सत्याचंा उलगिा 
ऐडतहाडसक पुराव्यानें करता ंयेत नाहीं. कारण तसा पुरावाच डमळत नाहीं; कहाण्यावंर आधाडरलेले अंदाज 
तकव परीके्षसमोर डटकत नाहींत. म्हणून तशा कहाण्याचंें बीज जें भाषाससंगव, त्याच्या आधारें आजवर फारसा 
कोणी न केलेला नवा अंदाज लेखक करतो; तो असा कीं फासी भाषेच्या संसगामुळें  ठेके-बोल-खंि व 
मात्राचंी मोजणी-पडरभाषा यातं फरक झाला असेल. कारण जेथें हा संसगव झाला तेथेंच हा फरक झाला, व 
द्राडवि प्रातंातं जेथें संसगव जवळजवळ शून्यप्राय झाला तेथें हा फरक नाहीं. मात्र लक्षातं घ्यावें कीं हा 
वरवरचा फरक आहे; त्यातं मूळ शास्त्र पालटलें  असें नव्हे. संगीतसारासारख्या केवळ पावणेदोनशें 
वषांपूवींच्या व ‘मुसुलमानी, उिरभारतीय’ गं्रथातंडह ‘नव’े म्हणजे आजचे ठेके–बोल–पडरभाषा–खंि व 
मात्राचंी मोजणी हें नाही याचें कारण असें असू ं शकेल कीं संसगवबाडधत पडरपाठ हा तेव्हा ं ‘शास्त्रातं’ 
उल्लेखनीय मानीत नसतील. असाच प्रकार त्यावळेीं तबला या वाद्याच्या तत्कालीन स्वरूपाबद्दल असू ं
शकेल. 
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या अंदाजाच्या दृडष्टमधून मागील पुस्तकभाग– (प्रकरण : २. लयकल्पना, तालकल्पना, प्रकरण 
:३. यडतकल्पना, प्रकरण :४. लयपडरणाम, मात्रा, कला आडण मागव, प्रकरण :५. अंगकल्पना आडण 
अंगप्रमाणें, प्रकरण :६. लयागंसाधना : स्वरागं, प्रकरण :७. लयागंसाधन : तालागं, प्रकरण :८. ग्रह, 
प्रकरण :९. आवतवन. ‘सम’ म्हणजे काय?, प्रकरण :१०. जाडत आडण खंि : ‘वजन’ आडण ‘िौल’, प्रकरण 
:११. प्रस्ताराची तोंिओळख, प्रकरण: १२. डवष्कंभक, प्रकरण:१३. तालवाद्यडववके, प्रकरण:१४. काहंीं 
प्रचडलत ठेके, डवशषेतः प्रकरण:१५. प्रचडलत तालव्यवहार, डवशषेतः प्रकरण:१६. परंपरा आडण द्राडवि 
तालपद्धडत व प्रकरण:१७. तालडववके यामंध्ये) पुन्हा ंवाचावीं अशी सूचना आहे. त्यामंध्यें वर साडंगतलेल्या 
संसगाबद्दल काहंीं पुराव–ेकाहंीं डवचार आढळतील; आडण जागजागीं डलडहलेलें  डदसेल कीं रीतसर 
परंपरागत तालीम डमळालेल्या बुझुगांच्या डवचारातं गोंधळ नसतो आडण आपण जी पडरभाषा वापरतों डतच्या 
मयादा त्यानंा ंमाहीत असतात, इतकें च नव्हे तर आपली शास्त्रपरंपरेची जी मुख्य भडूमका ती त्यानंीं अबाडधत 
राखलेली डदसते. 
 

हा अंदाज–डवचार लेखक महत्त्वाचा मानतो, म्हणनू त्याचें डववरण अवश्य वाटतें. त्या 
डववरणासाठीं प्रथम काहंीं उिरें शोधलीं पाडहजेत. तीं उिरें ज्या प्रश्नाचंीं ते प्रश्न असे — 
 

१) भाषेंतील अमुक प्रमाण याचें स्पष्टीकरण काय? 
२) उच्चारडशके्षचें भौडतक गमक कोठवर साह्कारक होतें? 
३) लयमानाचें प्रमाण गमक, समजा मात्रा अथवा लघु ककवा इतर काहंीं, हें कसें ठरवावें? 

 
हे प्रश्न ओळीनें डवचारासाठीं घेऊं. 

 
१) भाषेंतील उच्चार : ‘प्रमाण’भाषा. 

 
भाषेंतील मूलभतू उच्चारघटक ते वणव. त्याचंें शरीरातंील उच्चारस्थानानुंसार, आडण 

कणवप्रतीडतप्रमाणेंडह– जसें घोडषत/अघोडषत, मृदु/कठोर, साघात/डनराघात इत्याडद—वगीकरण जें 
भारतातं डनदान दोन अिीच हजार वषांमागें झालें  त्यामंध्यें, गेल्या शभंरएक वषांत जन्म घेऊन वृडद्ध 
पावलेल्या आधुडनक डवज्ञानशुद्ध उच्चारशास्त्रामुळें  काहंीं भर टाकावी लागते आडण काहंीं समजुती 
(स्वरव्यंजनव्यवस्था इत्याडद) अडधक स्पष्ट कराव्या लागतात हें खरें; परंतु मूलभतू भेद असा काहंीं करावा 
लागत नाहीं. तथाडप या आधुडनक शास्त्रामुळें काहंीं असे डवचार डहशबेातं घ्याव ेलागतात कीं ज्याचंा अभ्यास 
पूवीं भारतातं झालेला नव्हता अथवा जे केवळ स्पशव करून सोिून डदलेले होते. त्यापंकैीं एक डवचार 
म्हणजे, देशकालसमाजपडरस्ट्स्थडतपरत्वें प्रत्येक भाषेंत केवळ वाढच नव्हे तर फेरबदलडह सतत होत 
असतात आडण असे बदल साचंता ंसाचंता ंडकत्येक उच्चाररूपें ‘मुळा’हून फारच वगेळीं होतात. दुसरा डवचार 
असा कीं, शास्त्रपूत उच्चारडवश्लेषण जरी एकचएक कडरता ं आलें  तरी वगेवगेळ्या भाडषक समाजामंध्यें 
डवश्लेषणवगीकरणाच्या कल्पना आडण संस्कारोत्पन्न सवंयी वगेवगेळ्या असतात. हे संस्कार डकत्येकदा 
इतके डभन्न असतात कीं एका समाजातंील काहंीं रूढ उच्चार दुसऱ्या एका समाजातंील व्यस्ट्क्तला डवशषे 
अभ्यासप्रयत्नाडवना साध्यच होत नाहीत; इतकें च नव्हे तर एका समाजाचें ‘श्रवण’ सुद्धा दुसऱ्या समाजाच्या 
श्रवणाहून अशा बाबतींत वगेळें  असू ंशकतें! डतसरा डवचार असा कीं, समाज छोटा व एकसधं असेल तेव्हा ं
त्याची बोली हीच त्या काळातंतरी ‘प्रमाणभाषा’ असू ं शकेल, परंतु समाज जेवढा मोठा, बहुडजनसी, 
फैलावलेला असेल तेवढे त्याचे वगेवगेळे समूह पितात; या प्रत्येक समूहाचीं उच्चाराडद वळणें व शब्दसंग्रह 
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आडद वगेवगेळे असू ंशकतात आडण त्यामंध्यें कधीं फारच फरकडह असू ंशकतो; व म्हणून सबंध समाजाची 
प्रमाणभाषा कोणतीडह असो, ती या सुट्या समूहासं डकतीडह मान्य असो, प्रत्येक समूहाची बोलीभाषा ही 
प्रमाणभाषेहून कमीअडधक अंशानें वगेळी होते. हा फरक कधीं एवढा मोठा असतो कीं अमुक एक ही 
बोलीभाषा कीं एक वगेळीच ‘प्रमाण’ भाषा हें डनडित करणें कडठण होतें. म्हणून कीं काय, बोलीभाषासं 
देशीभाषा असेंडह जुनें नावं आहे. (येथें देश व राष्र या कल्पनाचंी गल्लत करंू नये! येथें देश म्हणजे केवळ 
भडूमभाग.) 
 

‘प्रमाणभाषा’ म्हणजे जी संस्कारशुद्ध, डनयमन झालेली, डनयम व त्याचें अपवाद माहीत झाल्यावर 
कोणासडह आकडळता ं येणारी, व म्हणून ‘डशष्ट’संमत अशी भाषा ती; अशी भाषा दीघवकाळ कायम राहील 
अशी अपेक्षा असते. आता ंडशष्ट कोण ठरतो, संस्कारशुडद्ध व डनयमन कोण करतो, वरील अपेके्षचें काय होतें, 
त्याचप्रमाणें केवळ स्वयंमन्य ‘डशष्टा’ंचा वरचष्मा, परकीय अथवा स्वकीयडह राजकत्यांची स्वतःचीं मतें, 
इत्यादींमुळेंडह प्रमाणभाषा ककवा भाषाप्रमाण कसें ठरतें कसें पालटतें हाडह एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पण 
त्याचा डवचार येथें टाळलेलाच बरा. एवढें डलडहलें  तर पुरे कीं ‘प्रमाणभाषा अमुक’ याला 
समाजव्यापारडवचार व भाषाशास्त्र यावं्यडतडरक्त इतरडह कारणें असूं शकतात. 
 

हे आधुडनक शास्त्रशुद्ध पाडिमात्य डवचार प्रस्तुत संदभांत महत्त्वाचे आहेत, आडण त्याचं्या 
अनुरोधानेंच प्रमाणभाषेंतील उच्चार व देशीभाषामंधील उच्चार याचंें तारतम्य करणारें गमक सापंिंू शकतें. 
मुख्य डनष्कषव हा डनघतो कीं ज्याअथीं हा सववच व्यवहार कालपरत्वें थोिा बदलत असतो त्याअथीं 
देशकालानुसधंान राखूनच उच्चाराचंा डववके करणें अगत्याचें आहे. 
 

२) उच्चारडशक्षा — भौडतक डवचार 
 

नादध्वडन हा क्षणकाडलक असूं शकतो, अथवा काहंीं काळ डटकणारा असू ंशकतो म्हणजे त्याला 
अनुरणन असूं शकतें. क्षणकाडलक उच्चार एकामागून एक असे, मध्यें काहंीं थोिा डवराम घेतल्याडशवाय, 
करता ं येत नाहींत; मग तो डवराम क्षडणक का असेना. याउलट डवरामशून्य अखंि दीघव अनुरणनात्मक 
उच्चार करता ंआला तरी त्यातं श्वासडमश्रण, दातं–ओठं–दातंामंागील हािाचंी पट्टी–डजह्वामूल–मध्य–
अग्र, तालुमूल–मध्य–अग्र, अिजीभ–पिजीभ, वगैरे शरीरसाधनें मध्येंच वापरता ंयेत नाहींत; महाप्राण–
अल्पप्राण व अनुस्वार–अनुनाडसक्य यातंील एकेकच प्रकार अखंि दीघोच्चारातं मध्येंच घेता ंयेतो. म्हणून हा 
अनुरणनात्मक ध्वडन ‘स्वतःच डवराजमान्’ झालेला मानून त्याला ‘स्वर’ म्हटलें  आहे. मात्र अ, आ इत्याडद 
स्वरोच्चाराचंीं नानाडमश्रणें सहज होतात. तीं स्वररूपच मानलीं जातात व त्याचंें स्थूलतः डलडपकरणडह ॲ, 
ऑ, (इय्), (उइ), (एय्), (ओए), (ॲय्) अशा काहंीं लेखयुक्तींनीं दाखडवता ं येईल व येतें. एकाच 
उंचीवर राडहलेला स्वर तो ‘स्वरनाद,’ परंतु त्याचें उच्चाररूप अमुक स्वरोच्चार असें राहूनडह केवळ त्याची 
उंची कमीअडधक करता ं येते. असें परस्पर उच्चनीचत्व तें त्या एकेका सापेक्ष उंचीवरील सापेक्ष ‘स्वरत्व.’ 
अमुक एकाच स्वराचेंडह केवळ बळ मात्र वाढडवता ं येतें ककवा कमी करता ं येतें; बलाचा वाढाव 
अत्यल्पकाळातं करता ं येतो (‘आपात’) अथवा सावकाश (‘आगम’); ककवा स्तब्धतेंतूनच एकाएकीं 
अडतबलवान् असा नाद उत्पन्न करता ंयेतो. (हा स्तब्धतेनंतरचा अचानक आपात, तो ‘नादस्फोट’). स्वराचें 
नादबल अत्यल्पकाळातं अचानक बंद करता ं येतें (‘स्तंभन,’ ‘नादस्तंभन’) ककवा तें हळंूहळंू कमी करता ं
येतें (‘क्षय’). काहंीं डवडशष्ट संदभांतील नादाची जी धमवजाडत तीच बदलून प्रकारभेद करता ं येतो–जसें 
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डकरटा, गेंगाणा इत्याडद आवाज. (हा ‘नादधमवभेद’). उच्चारभेद उत्पन्न करण्यातं या सवव ध्वडनभेदाचंा 
वळेोंवळेीं हातभार लागतो. 
 

हें शरीरानुगामी वणवन झालें . याचा व्यस्ट्क्तडनरपेक्ष अभ्यास भौडतक उपकरणानंीं होऊं शकतो. 
 

भौडतक डवश्लेषणासाठीं नादबल, स्वरोच्चता–नीचता आडण नादधमव हे तीन नादगुण एकमेकाहूंन 
स्वतंत्र असे मानले कीं पुरतात. डवश्लेषण जें होऊं शकतें तें प्रत्यक्ष श्रवणाचें नव्हे तर नाद उत्पन्न करणाऱ्या 
पार्मथव वस्तुच्या कंपनाचें; खरें पाहता ं (ककवा बहुशः) त्या कंपनामुळें, हवेंतील कणामंध्यें दाब आडण गडत 
यामंध्यें जे स्थलकालानुवती पुढेंपुढें सरकणारे असे फेरफार होतात, त्याचं्या पडरणामभतू हालचालींचें. 
क्षणकाडलक ‘तुटक’ नादातं ही हालचाल व डतचा पडरणाम आवतवनीय नसतो; तर उलट, अखंि दीघव 
एकाच उंचीवरील स्वरनादाशीं संबंडधत अशी ही हालचाल व हा पडरणाम याचंी पुनरावृडि होत असते; आडण 
या दोन अंडतम प्रकारामंध्यें पिणारे असेडह भेद असूं शकतात. हालचालीचा पडरणाम जाणणारें–मापणारें 
साधन हेंडह एक पार्मथव वस्तुच असतें व त्यातं कंपनें होतात तींच खरोखर जाणलीं ‘मापलीं’ जातात. अथात् 
नाद उत्पन्न करणारी पार्मथव वस्तु व हें ‘जाणण्याचें’ पार्मथव साधन हीं एकमेकाशंीं अत्यंत सहानुभावी असलीं 
पाडहजेत, अन्यथा उत्पादक कंपनप्रकार एक व ग्राहकाचें कंपन काहंीं प्रमाणातं वगेळें  असा दोष येतो. (हा 
दोष कमी होईल अशी ग्राहक साधनें आहेत, परंतु पूणवपणें डनदोष असें साधन नाहीं). ज्याला भौडतक 
डवज्ञानपडरभाषेंत शुद्धजाडतकंपन म्हणता ं येईल तें डनसगांत सहसा आढळत नाहीं, नैसर्मगक नाद हे बहुधा 
डमश्रजाडतकंपनाचे असतात. भौडतक डवश्लेषणानें कोणतेंडह डमश्रजाडतकंपन हें अनेक शुद्धजाडतकंपनामुंळें  
बनलेलें  डमश्ररूप असें ठरवनू त्या डमश्ररूपाचे घटक, जीं अनेक स्वतंत्र शुद्धजाडतकंपनें, तीं वगेवगेळीं 
जाणता ं येतात. डवश्लेषणामध्यें हें डमळतें कीं त्या प्रत्येक घटककंपनाची स्वतःची अशी कंपदु्रडत 
(दरसेकंदास) डकती आहे, त्या प्रत्येक घटकाचा स्वतःचा असा कंपनप्रसर म्हणजे हालचालीचा आवाकंा 
डकती आहे, आडण प्रत्येक घटककंपन हें इतराचं्या मानानें डकती आधीं ककवा उशीरा ‘सुरू झालें ’ असें 
मानावें–अथवा वगेवगेळ्या घटकाचें स्वतःचे असे कंपनप्रसर त्याचं्या त्याचं्या आवाकं्याच्या जास्तींत जास्त 
‘टोंकाला’ पोहोंचतात त्यामंधील वगेवगेळे कालावकाश डकती व कोणते आहेत. 
 

वर उल्लडेखलेले कंपनघटक,– त्याचंी संख्या (डवश्लेषणतत्त्वतः अनंत असली तरी) अमुक संदभांत 
जास्तींत जास्त डकती मानावी; त्याचं्या स्वतःच्या अशा कंपदु्रती कोणकोणत्या आहेत; त्याचें प्रसर प्रत्येकीं 
डकती डकती आहेत; आडण या प्रसरामंध्यें आधीं / नंतर असे कालावकाश कोणते व डकती आहेत–हें 
डवश्लेषण झालें  म्हणजे एका स्वरनादाचें भौडतक डवश्लेषण झालें . यापलीकिचा भाग कणवडवज्ञानाचा आहे, 
आडण कानामध्यें काय होतें, कानानंीं डवश्लेषण डकती व कोठवर होतें याचा जो अभ्यास आजवर झाला आहे 
त्यातं असें आढळतें कीं कंपदु्रडत आडण कंपनप्रसर याबाबतींत कानाच्या ग्रहणमयादा या भौडतक साधनाचं्या 
ग्रहणमयादाहूंन फार कमी आहेत. इतकें च नव्हे तर, भौडतक साधनामंध्यें कंपनाची धमवजाडत व त्याची 
एकडत्रत (सामाडसक) डमश्रकंपदु्रडत हीं लक्षणें वगेवगेळीं कडरता ं येतात तेवढें काम कानानंीं होत नाहीं. 
कंपनधमवजाडत बदलली कीं सामाडसक डमश्रकंपदु्रडत बदलल्याचाडह भास होऊं शकतो. (एका तारेचा जोि 
दुसऱ्या तारेवर सहज घेता ंयेतो, परंतु गळ्याशीं तार डमळवणें जरा वळेखाऊ असतें हें सवांच्या अनुभवाचेंच 
आहे). 
 

असें दोन स्वरनादाचंें डवश्लेषण झालें  कीं एका नादाची सामाडसक कंपदु्रडत दुसऱ्याच्या सापेक्ष अशी 
डकती उच्चनीच आहे हें ठरतें. हें झालें  भौडतक मापन : त्याला डकमान मयादा आहेत त्या अडतसूक्ष्म. परंतु 
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कानानंा ं मात्र इतकी सूक्ष्मता साध्य नाहीं! कंपदु्रडतमध्यें जो बदल व्हावयाचा तो अडतसूक्ष्म असल्यास 
कानानंा ंजाणवत नाहीं. इतकें च नव्हे तर मूळच्या आधारस्वरनादाची स्वतःची कंपदु्रडत डकती आहे यावरडह 
‘जाणवले इतपत’ फरक कमीतकमी डकती असावा हें ठरतें. (अडत गाढ खजांतील स्वरनादातं सूक्ष्म फरक 
झाला तर सहसा जाणवत नाहीं, अडततारस्वरातंील सूक्ष्म फरकडह जाणवत नाहीं, हें प्रडसद्धच आहे.) 
डशवाय, ज्यानंा ंदुपटीचा स्वर, दीिपटीचा स्वर इत्याडद प्रकारें कान ‘ओळखतात,’ त्याचंी भौडतक कंपदु्रडत 
तंतोतंत दुप्पट, दीिपट इत्याडद असेलच असें नाहीं! नादाचंी कंपदु्रडत सुमारें २०० हेत्सव ते सुमारें ५०० हत्सव 
असली तरच हा ‘गडणती’ डहशबे तंतोतंत जुळतो, त्याच्या अलीकिे–पलीकिे फरक होत जातो. डशवाय, 
ज्याला ‘वगेळें  स्वरत्व’ असें डनडित म्हणता ंयेईल असा स्वरत्वभेद (जसा सा–अडतकोमल रे) हा भौडतक 
साधनाचं्या दृडष्टनें फारफार मोठा असतो. (वगेळ्या स्वरत्वाच्या फरकाला अडभनवगुप्तानें ‘ध्वडनवैलक्षण्य’ 
असें नावं डदलें  आहे.) आडण या सवव कणवप्रतीडतमध्यें नादाच्या धमवजाडतमुळेंडह काहंीं फेर होऊं शकतो. 
 

याचा अथव असा नव्हे कीं कान हे सूक्ष्मग्राहक नाहींत; कान आडण िोळे हीं इंडद्रयें इतकीं 
सूक्ष्मसंवदेक आहेत कीं त्याजंबद्दल डवस्मयच वाटावा. परंतु मुद्दा हा कीं भौडतक साधन [केवळ कंपनदु्रडतडवश्लेषण 
करणारें सववप्रगत यंत्र म्हणजे फ्रीक्वन्सी अ नलाय्झर् . आज अशीं यंत्रें मुंबईंत चार आहेत. त्यापंैकीं दोन जरा अनगि आहेत एवढेंच. फ्रीक्वन्सी 
अ नलाय्झरपे्क्षा ंअडधक प्रगत यंत्र आहे तें हामवडनक् अनलाय्झर,् त्यातं घटककंपदु्रतींसडहत त्या त्या घटककंपनाचा प्रसरडह मापला जातो. परंतु 

‘साउंड् स्पेक्रोग्राफ्’मुळें हें खटपटीचें यंत्र मागें पिलें . ‘साउंड् स्पेक्रोग्राफ्’ सवांत महाग तरी अडधक सोईचा व सूक्ष्मदशी असतो.] त्याहून 
अडधक सूक्ष्मतेचें आहे, आडण भौडतक साधनाची वदेनक्षमता व कानाची (आडण त्याच्या जोिीनें व मुख्य 
म्हणजे मेंदूची) संवदेनक्षमता हीं एकप्रमाण, तुल्य अशीं नव्हेत. परंतु दोहोंमधील फरक ठीकठीक कळला 
कीं भौडतक साधनानंीं केलेली परीक्षा ही कणवप्रतीडतच्या ‘भाषेंत’ कशी कोठवर मािंावी हें कळतें व 
कणवप्रतीडतडह व्यस्ट्क्तडनरपेक्ष अशीं जाणता ं येते. मात्र कणवडवज्ञान तेवढें प्रगत झालेलें  नाहीं आडण या 
‘फरका’चा अभ्यास पूण ंनाहीं. 
 

हें झालें  कंपदु्रडतबद्दल, आडण नादधमवजाडत ही भौडतक डवज्ञानदृष्ट्या त्यातंच येऊन गेली. उरला 
नादबलभेद. त्यातंडह वरीलप्रमाणेंच आढळतें. नादबलभेद मापण्याचें भौडतक गमक म्हणजे कंपनाचा, 
हवेंतील दाब–गतींचा, प्रसर म्हणजे आवाकंा. नादबलभेद ‘बेल’् या मापानें मोजतात, परंतु व्यवहारातं बेल्
चा दहावा भाग–िेडसबले–्हाच उपयोगी होतो. हें मापन घाताकंश्रेणीनें होतें. जसें २० िेडसबले ्(२ बेल)् 
म्हणजे शभंरपट नादबल, ३० िेडसबेल ्म्हणजे हजारपट, उणे १० िेडसबले ्म्हणजे ⅒ नादबल, उणे २० 
िेडसबले ् म्हणजे १/१०० पट नादबल. कानाचंी नादबलसंवदेना ० िेडसबेल ्पासून १००–१२० िेडसबले ्
इतकी आहे, म्हणजे ऐकंू येणारा सवांत अडतदुबवल नाद जेवढा असेल त्याच्या १०० ०० ०० ०० ०० ०० पट 
बलाचा नाद ऐकंू येतो! परंतु भौडतक साधनाचंा आवाकंा याहून मोठा आहे. आडण फार मोठा नाद ऐकतानंा ं
कान त्रासतात थकतात व ऐकणेंच सोिून देतात, तसें भौडतक साधनाचंें नाहीं. (अडततार नादानेंडह 
कानठळ्या बसतात—जरी नादबल वाढलें  नाहीं तरी; तसेंच हें आहे). पुन्हा,ं नादाची धमवजाडत व नादबल 
याचें एकमेकावंर पडरणाम झालेसें कानानंा ं कधीं भासूं शकतें; डशवाय नादबल व स्वरोच्चता याचं्या 
संवदेनाचाडह एकमेकावंर पडरणाम होतो. या संकरमयादा भौडतक साधनानंा ंनाहींत. 
 

येथेंडह डलडहलें  पाडहजे कीं, कान व भौडतक साधन याचंी तुल्यता केव्हा ं डकती व कशीकशी हें 
पूणवपणें ठरलें  कीं भौडतक साधनाचं्या परीके्षवरून कणंप्रतीडत डनडित ठरवता–ंमापता ंयेईल. हाडह अभ्यास 
अजून पूण ंनाहीं. 
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उपरोडल्लडखत भौडतक साधनें हीं वगेवगेळीं वापरलीं जातात. [नादबल मापण्याचें सववप्रडसद्ध साधन म्हणजे 

िेडसबेल् (िीबी) मीटर्, तें अनेक डठकाणीं आहे.] आडण जेव्हा एकादा शब्द इत्याडद उच्चाडरला जातो तेव्हा ंनादामागनू 
नाद होत असतात, ती ‘प्रवाह’गडत या वगेवगेळ्या साधनातं मापली जात नाहीं. ही गडत, बल व बलभेद, 
दु्रडतभेद हें सवव एकत्र जाणण्यामापण्याचें साधन म्हणजे ‘साउंड् स्पेक्रोग्राफ्.’ सध्या ंमंुबईंत अशीं दोन यंत्रें 
आहेत. वरील शरेे या यंत्रासंडह लागू ंहोतात. डशवाय त्यातं जी गडतची नोंद होते ती फार सूक्ष्मतेची असते. 
एक कंपदु्रडत– डमश्रण व त्याचें बल, व त्यापुढचें कंपदु्रडतडमश्रण व त्याचें बल, हीं १/५०० सेकंद इतक्या 
कालातंराचीं अलग अशीं त्यातं सहज डदसतात. कानाचंी एकेका नादाबद्दलची ग्रहणक्षमता वर 
साडंगतलीच, परंतु येथें नादामागून नाद ही जी गडत आहे ती कानानंा ंनेहमींच १/५०० सेकंद इतकी ‘नको 
असते.’ उदाहरणाथव, ‘शब्दाथव’ ऐकणें याकिेच डचि असतें तेव्हा ं मुख्य शब्दघटकाचंीच नोंद कान 
प्रामुख्यानें करतात. अशा वेळीं स्पेक्रोग्राफ्च्या नोंदीची सूक्ष्मता त्या त्या इष्ट प्रमाणातं दुलवक्षावी लागते. 
अशीं अनेक पर्थयें या साधनाचं्या वापरातं बाळगावीं लागतात. 
 

याचा एक व्यडतरेकरूप पिताळा घेता ं येतो. उपरोक्त साधनानंीं ध्वनींचें भौडतक डवश्लेषण 
केल्यावर, तेते डवश्लेषणघटक त्या त्या प्रमाणानें त्या त्या क्रमानें दाखल होऊन त्यापंासून एकेक स्वतंत्र 
(डवश्लेडषत) नादध्वडन व पडरणामीं संकडलत नादध्वडन डनमाण होईल, व अशा ध्वनींची क्रमपरंपरा प्रत्यक्ष 
कणवगोचर होईल, असें ‘संकलनयंत्र’ आहे. (त्याला साउंड् डसन्थसाय्झर् म्हणतात. तें बनवताडंह येतें) जर 
ग्रहण–डवश्लेषण–डवश्लडेषत घटकाचंें पुनरुत्पादन–संकलन हें ठीकठीक झालें , तर मूळचे बोल वगैरे जसे 
प्रथम प्रत्यक्ष उच्चाडरत रूपानें ऐकंू आले तसेच हे संकडलत ध्वनींनीं उत्पन्न केलेले ‘कृडत्रम’ शब्द ऐकंू आले 
पाडहजेत. परंतु असा अनुभव येतो कीं मूळचा उच्चार व हा कृडत्रम उच्चार हे तंतोतंत एकसे नसतात, पुष्कळच 
फरक पितो. 
 

म्हणून आजच्या आघािीवरच्या वैज्ञाडनक संशोधनकायांत प्रत्यक्ष उच्चार व त्याचें यंत्रसाडधत 
डवश्लेषण–संकलन–पुनरुत्पादन याचंा तुलनात्मक अभ्यास हाच अडतशय महत्त्वाचा मानतात. तसें 
मानण्याकरण्याला व्यावहाडरक गरजेचींडह कारणें आहेत. टेडलफोन् इत्याडद यंत्रणाचं्या, भाषण–संगीत 
याचं्या यथातर्थय संक्रमणासंाठीं वापरातं असलेल्या उपकरणाचं्या, रचना पडरपूणव नाहींत; त्या तशा व्हाव्या 
यासाठीं वरील संशोधन आवश्यक आहे. त्यामध्यें आय्बीएम् व बेल ् टेडलफोन् या अमेडरक्न् कंपन्या 
आघािीवर आहेत. त्रुडट एवढीच कीं या व्यापारी संस्था असल्यामुळें  बरेंच संशोधन त्याचंीं स्वतःचीं वैज्ञाडनक 
डनयतकाडलकें  असूनडह त्यातंडह प्रडसद्ध होत नाहीं व जें होतें तें त्रुडटत–खंडित रूपातं व उशीरा ं होतें. 
तरीडह सध्या ंउपलब्ध झालेल्या अशा एका शोधाचा उल्लेख हवा. 
 

स्पीच्  रेकॉस्ट्ग्नशन् (रुतबोध) म्हणजे भाडषत उच्चार अमुकच आहे हें श्रोत्याला कळतें तें कशामुळें  व 
कसें, हा या संशोधनाचा डवषय आहे. त्यामध्यें असें आढळलें  कीं भाडषताचे शब्द इत्याडद जे घटक, त्याचं्या 
सुरुवातीच्या भागाकिे श्रोत्याचें सवाडधक लक्ष असतें. तो सुरुवातीचा भाग (जसें ‘सुरुवातीचा’ या 
शब्दातील ‘सु व्’) एकदा डचिातं ग्रहण झाला कीं पुढील भाग नीट श्रवण न होताचं–ककवा न होताडंह–श्रोता 
आपल्यापरीनें शब्द ‘पुरा करतो.’ (सु व् इतकें  ऐकल्याबरोबर सुरुवात, सुरुवातीला, इत्याडद प्रकाराचंी पूर्मत 
त्याच्या मनातं आपल्याआपच तयार होते). अथात् अशा कृडतमागें पूववसंस्कार व त्याचंी स्मृडतजागडृत ही 
असतेच. (उदाहरणाथव, ‘सु व्’ नें सुरंू होणारा काहंींच शब्द श्रोत्याच्या आधीं कानावंरून गेलेला नसेल, तर 
तो पूर्मत करंू शकणार नाहीं, शेंवटपयंत अवधान देत श्रवण करील. उलट एकाद्या श्रोत्याच्या बुडद्धमध्यें 
‘सुवे,’ ‘सुर्वटं,’ ‘सुर् कािी’ इत्याडद अनेक शब्दस्मृडत जागृत होतील व तो ‘ व्’ नंतर कोणता उच्चार होतो 
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याची वाट पहात राहील व अशा प्रकारें टप्प्याटप्प्यानें अंदाज बाधंीत राहील. [या मुद्याचा धागा पुढें ‘फोर्गेष्टाल्ट्’ या 

कल्पनेमध्यें येईल.] संस्कार व स्मृडत याचंें महत्त्व श्रवणातं अडतशय आहे हें प्रमेय येथें प्रायोडगक डवज्ञानानें डसद्ध 
झालें  आहे. इतकें  कीं, त्या प्रमेयावर आधाडरत अशी ‘व्होकोिर्’ नावंाची यंत्रणा आय्बीएम्नें प्रयोगशाळेंत 
बनवनू डतच्यावर अभ्यास सुरंू केला आहे. पूववसंस्काराशंी तुल्य असें भौडतक उच्चारवस्तंूवर आधाडरत 
संख्यात्मक संकेतजाल (व्हॉइस् कोड्) बनवनू तें या यंत्रणेंत वापरलें  जातें. अशीं संकेतजालें  हाच 
व्होकोिर्चा मानवडनर्ममत ससं्कारसगं्रह (मेमरी स्टोअर्). या संग्रहातूंन व्होकोिर् उचल करतो (मेमरी 
डररीव्हल)्, त्यासाठीं वर उल्लेडखलेलें  प्रमेय साहाय्यक ठरतें; तें असें कीं, उच्चाडरत शब्दाडद घटकाचा जो 
सुरुवातीचा भाग त्याच्या वणवन–ग्रहणासाठीं अडधक काळ डदला जातो व पुढचा भाग त्वरेनें वर्मणला जातो. 
(जणू ं‘धागेत्रक’ या बोलातंील ‘धागे’ हें डचिाला सूक्ष्म बारकाव्यासंह कळतें म्हणजे तेथील एकेक क्षणकबदु 
महत्त्वाचा असल्यामुळें  सावकाशसा भासतो, तर ‘त्रक’ किे डवशषे लक्ष असण्याची गरज उरली नसल्यामुळें 
तेवढा भाग जणूं अत्यल्प काळातं होऊन गेलेला असा भासतो. कालमापनाचीं प्रमाणें बदलतात असें मात्र 
नव्हे! तर अवधान कमीअडधक होत असतें. अमुक भागाला अडधक काळ देणें हें यंत्रणेच्या सोईसाठीं केलेलें  
आहे. डचिबडुद्धला काय कालमान प्रतीत होतें हें अजून माहीत नाहीं कारण हा ‘अंतःकरणस्थ काला’ चा 
डवषय आहे व त्याच्या अभ्यासाची साधनें अजून नाहींत. ‘मानसशास्त्रज्ञा’ंच्या कल्पनाडवलासाला येथें थारा 
नाहीं!) 
 

संस्कार, मात्रास्पशव व स्मृडत याजंबद्दलडह बरेंच वैज्ञाडनक संशोधन झालें  आहे. डवशषेतः रडशया, 
अमेडरकें तील संयुक्त संस्थानें व क निा येथें. (आपल्याकिे क निातंील िॉ. पेन्फील्ड् याचंेंच नावं अडधक 
माहीत आहे.) मानवी स्मृडत ही, संस्कारामुंळें  अडतशय वाढते, इतकी कीं कल्पनाडह करवत नाहीं. 
कोणताडह इंडद्रयगृहीत डवषय मेंदूमध्यें पक्का व सवांगानंीं कायमचा ठसलेला असतो, आडण तो जागृत व्हावा 
असें काहंीं घिलें  कीं स्मृडतजागडृत अगदीं मुळाबरहुकूम सवांगीण होते–इतकी कीं आपण जणू ंतो तो डवषय 
पूवीप्रमाणेंच प्रत्यक्ष अनुभवीत आहोंत; हें आता ं डसद्ध झालें  आहे. (प्रयोगामध्यें जागृडतसाठीं वीजधारी अग्र 
वापरतात, परंतु स्वप्रयत्नानेंडह अशी जागृडत करता ं येते–मात्र असा स्वप्रयत्न हमखास अचूक गुणकारी 
ठरावा याचीं पर्थयें व डक्रयालक्षणें कोणतीं हें अजून माहीत नाहीं, म्हणून स्वप्रयत्न हें साधन नेहमींच 
डवश्वसनीय ठरत नाहीं). डवस्मरण कधींच कशाचेंच नसतें, काहंीं इतर डवरोधी संस्कारानंीं काहंीं 
स्मृडतडवशषे दबलेले असूं शकतात व असतात एवढेंच. परंतु डवरोध कशामुळें  कसा कोठवर हें कळलें  कीं ते 
डवरोधसंस्कार त्यावळेेपुरते तरी दाबून टाकताडंह येतात. 
 

आधुडनक वैज्ञाडनक उच्चारडशक्षाशास्त्राच्या भौडतक गमकाचंा उपयोग कोठवर होतो याचें उिर येथें 
आलें , आडण त्यामध्यें कोणते डवषय डकती प्रमाणातं येतात हेंडह डदसलें . 
 

जेथें डचिबुडद्धव्यापाराचंा डवषय येतो तेथें अभ्यासाची वैज्ञाडनक पद्धडत म्हणजे अवलोकन व प्रयोग; 
ते इतरावंर केलेले; त्यातं ‘वतवन’ कळतें. दुसरी पद्धडत म्हणजें स्वतःच अंतमुवख होऊन स्वतःचें अवलोकन 
करावयाचें–यातं काहंीं प्रयोगडह साध्य होऊं शकतात. या पद्धडतला ‘इण्रॉस्पेस्ट्क्टव्ह् ’ (= स्वलक्षी) पद्धडत 
म्हणतात. तीच लोकप्रडसद्ध आहे, परंतु अत्यंत धोक्याची आहे. शास्त्रीय पर्थयें पाळून ही पद्धडत वापरणें 
अडतशय कष्टाचें आहे. परंतु ज्याला ती साध्य होते तो डचिानुभवाबद्दल डनदान आिाखे तरी पुष्कळ व पुष्कळ 
ग्राह् असे बाधंूं शकतो. पाडणडन हा या बाबतींत फारच उच्चकोटीला पोहोंचलेला असला पाडहजे. आधुडनक 
पाडिमात्यातं प जेट्  या इंग्रजाचें नावं डवशषे उल्लेडखलें  जातें. 
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(जर आपणासं मागांतील धोक्याचंी काहंीं कल्पना आहे, पद्धडतचीं पर्थयें माहीत आहेत, तर 
आपणडह आपल्या क्षुद्र भडूमकेवरून का ंहोईना पण प्रयोगडवचार का ंकरंू नये, असें ठरवनू प्रस्तुत लेखकानें 
फासी–उदूव–‘कहदी’–संस्कृत–मराठी यामंधील उच्चारपद्धतींची तुलना करण्याचा काहंीं प्रयत्न केला; 
कहदीमधील खिीबोली–ब्रज–अवधी–भोजपुरी मडैथली–राजस्थानी भेदाकंिे तसेंच पाडहलें . त्यातूंन जें 
डमळालेंसें वाटलें  त्यावर या ‘लयतालडवचारा’ंतील फासी संस्कारसकंराबद्दलचा तकव  आधाडरला आहे. तो 
कल्पनाडवलासच आहे असें नव्हे.) 
 

३) लयमानाचें प्रमाणगमक कसें ठरवावें? 
 

स्वरनाद हा दीघव अनुरणनात्मक खरा, तथाडप तो क्षडणक असाडह उच्चाडरता ं येतो, आडण तेव्हा ं
त्याला स्वरवणवमातृका म्हणावें हें उिम. दातं–ओठं इत्याडद वर उल्लेडखलेल्या, आडण कंठकूप–श्वास 
इत्याडद न उल्लेडखलेल्याडह, शारीरसाधनाडंशवाय जे उच्चाडरता ं येत नाहींत ते व्यंजनवणव. व्यंजनवणव जर 
अनुरणनात्मक करावयाचा तर त्याच्याशीं एकाद्या स्वराचें डमश्रण करावें लागतें. तें व्यंजनाक्षर. दोन ककवा 
अडधक स्वर डमडश्रत होऊं शकतात तसे दोन ककवा अडधक व्यंजनवणवडह डमडश्रत होऊं शकतात. हे सवव ते 
संयुक्तवणव; कोणत्याडह एकेरी ककवा संयुक्तवणाचा उच्चार क्षणैकाहून दीघव झाला तर तें अक्षर. अक्षरापुढें 
अक्षर, केवळ वणापुढें अक्षर, अथवा अक्षरापुढें केवळ वणव ककवा मातृका आल्यानें होतें तें वणवपद अथवा पद. 
त्यातंील अक्षरें ककवा वणव हे संयुक्तडह असूं शकतील. एकाच एकेरी अथवा संयुक्त स्वराचेंडह वणवपद बनंू 
शकतें (जसें ॐ, आः इत्याडद), परंतु एकेरी ककवा संयुक्त व्यंजनवणानें जें बनतें तो केवळ ‘स्फोट,’ त्याला 
वणवपद म्हणत नाहींत. (जसें टाळीचा आवाज, घोिा–बैल यानंा डदलेला ‘क्च ्’ अशा काहंीं क्षडणक 
उच्चाराचा इषारा, इत्याडदः हें नीट डलडपबद्ध करणें जवळजवळ अशक्य आहे). वणवपदक्रमानें भाषेंतील 
‘बोल’ (शब्द) होतो. म्हणून व्युत्क्रमानें वणवपद म्हणजे शब्दावयव. एकाच एकेरी ककवा संयुक्त स्वराचा, 
अथवा एकाच एकेरी अथवा संयुक्त व्यंजनाक्षराचाडह, ‘शब्द’ बनंू शकतो. (जसें ओ, ॐ, हो, क्या). शब्दानें 
काहंीं वस्तु, पदाथव, कल्पना इत्यादींचा अथवा त्याचं्या डवशषेाचंा वगैरे डनदेश व्हावयाचा, यासाठीं ती वस्तु 
इत्याडद–डतचा द्योतक बोल–त्या बोलाचा अमुक डवडशष्ट उच्चार, या तीन गोष्टी एकसाथ कामीं येतात. 
मूलतः या डतहींचा एकमेकाशंीं काहंीं एक संबधं नाहीं, परंतु संकेतानें वस्तु–शब्द–उच्चार यामंध्यें संबंध 
‘आणला’ जातो. हा संकेत श्रोतावक्ता यामंध्यें त्या संदभांततरी एकच असावा लागतो. असा जो संकेत–
डनदेश तोच त्या बोलाचा त्या भाषेंतील त्या संदभांतील अथव. म्हणून उच्चारभेदानेंडह अथवभेद होऊं शकतो. 
शब्दपरंपरेनें वाक्यभाग व वाक्यभागपरंपरेनें वाक्य बनतें. (अथात् एकाक्षरी वाक्यडह असूं शकतें.) वाक्यभाग 
व वाक्यभागपरंपरा यानंाडंह अथव असतो तो शब्दक्रम व उच्चारक्रम (म्हणजेच एकूण उच्चार) यानुंसार बदलंू 
शकतो. या उच्चारामध्यें भेददशवक जीं लक्षणें तीं पूवीं डलडहलींच. नादाचें अखंित्व–खंडितत्व, नादाचें 
उच्चनीचत्वप्रमाण, त्याचे स्फोट–आपात–आगम–क्षय–स्तंभन हे बलभेद, नादाचा धमवजाडतभेद, शून्यबल 
म्हणजे डवराम हा भेद, उच्चारामंधील दन्त्योष्ठ्याडद शरीरभेद, व या प्रत्येकाचें सापेक्ष ऱ्हस्वदीघवत्व, हीं 
लक्षणें उच्चारभेदाचंीं होत. त्या प्रत्येकाचा अथवभेदडनर्ममडतसाठीं कमीअडधक प्रमाणातं उपयोग होतो. आडण 
यातंडह कधीं संकेत असतात व ते श्रोतावक्ता यामंध्यें मतैक्यानें ठरलेले असाव ेलागतात; म्हणजे श्रोतावक्ता 
याचंें संस्कारवळणडह एक असावें लागतें. 
 

गायन हें भाडषतच आहे, वादनातंडह वणोत्पादन असतें म्हणून तेंडह भाडषताशींच तुल्य होय. हीं 
भाडषतें त्या त्या समाजाच्या तत्कालीन भाषासंप्रदाय–संस्कारावंरच अवलंबनू असतात. या भाषाभाडषताचंी 
जी उच्चारक्रमपरंपरा, डतच्यातं अमुक उच्चार एक व त्यानंतर अमुक हा दुसरा, हें ठरडवण्यावर लयमान 
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अवलंबून असतें. ही कणवप्रतीडत जी व्हावयाची ती श्रोता डकतपत सूक्ष्मसंवदेी आहे यावर अवलंबून राहील, 
आडण संवदेनक्षमता ही अभ्यासानें काहंीं प्रमाणातं वाढडवताडंह येते. तरीडह संस्कार, वळण हें मुळाशीं 
असतेंच. 
 

आपला प्राचीन परंपरेचा मूळ भाषाघटक म्हणजे वणव. वणवपदाचें जें डवधान वर केलें  त्यानुसार 
लयमानाचा मूळ घटक अक्षर हा ठरतो; एका उच्चारसुकर सलग ऱ्हस्व अक्षरोच्चाराला जो काळ डदला जातो 
तो एक लघु, आडण त्याचें (डनमेषामंध्यें, सेकंदामध्यें) कालमान डनडित केलेलें  असे तेव्हा ंधु्रवमागाचा एक 
लघु ती एक मात्रा म्हणजे अमुक इतका काळ. पुढें (सेकंदामधील) कालमानाची ही डनडिडत जेव्हा ं
पडरपाठातं राडहली नाहीं, तेव्हा ंमात्रा हाडह एक सोईस्कर असा ऱ्हस्व कालखंि झाला व एक लघु (उच्चार) 
म्हणजेच एक मात्रा (काल) असें होऊन उच्चारकाल हाच मात्राकाल झाला. आडण अधवमात्राकालाचा उच्चार 
तो दु्रत, पावमात्राकालाचा उच्चार तो अणु ककवा डवराम, दोन मात्राकालाइंतका अखंि उच्चार तो गुरु, 
इत्याडद व्यवस्था प्राप्त झाली. हें साधारणतः उच्चारानुगामी म्हणजे ज्यातं ‘स्वरा’क्षर हें अनुस्यतूच आहे अशा 
(क् नव्हे तर क इत्याडद) अक्षरावंर आधाडरत, म्हणून स्वरागंानें झालें . परंतु जेथें केवळ नादबलभेदच लक्ष्य 
आहे (जसा स्फोट–आपात–आगम–क्षय–स्तंभन–डवराम) त्या उच्चारक्रमामंध्यें मात्रा हें मान ऱ्हस्व होतें, 
म्हणून या ‘तालागं’ मानामंध्यें एका लघुला अनेक उच्चारसुकर ऱ्हस्व अक्षरें द्यावीं असें झालें . त्याप्रमाणें ३, 
४, ५, ७, ९ ऱ्हस्व अक्षरें देऊन एकेक तालागंलघुमान एकेका संदभांत केलें  गेलें , ते अनुक्रमें डतस्र–चतस्र–
खंि–डमश्र व संकीणव लघु. ही पंचजाडतलघुव्यवस्था द्राडविामंध्यें आजडह आहे, परंतु डतच्यातं एक डवसंगडत 
आढळते. ती ही कीं, लघु ३, ४, ५, ७, ९ मात्राचंा असला तरी त्याच संदभांतील दु्रतमात्र २ मात्राचंाच 
मानतात, अनुक्रमें १॥, २, २॥, ३॥, ४॥ मात्राचंा नव्हे (व त्याचप्रमाणें अणु वगैरेडह). ही डवसंगडत 
रत्नाकरापासून आहे. ती टाळावी म्हणून म्हणा, कीं इतर काहंीं कारणानें म्हणा, द्राडविावं्यडतडरक्त इतर 
भारतीयानंीं तालागंलघु हा सामान्यतः चार मात्राचंा मानला, त्यातं सामान्यतः चार उच्चारसुकर ऱ्हस्वाक्षरें 
(स्वरागंलघ)ू असावींत असें केलें  हें आपणासं ‘संगीतसारा’मध्यें डदसतें : तेथें तालागंलघु हा कधीं थों असा 
दीघव डलडहला आहे तर कधीं जडकरक, कंुदडरडक असा चार ऱ्हस्वाक्षरानंीं डलडहला आहे. (म्हणजेच थोंचा 
उच्चार ‘थों ऽऽऽ’ इतका दीघव). 
 

परंतु फासीमध्यें लघु–गुरु–गुरुतर ही डवभागणी आहे, आडण अक्षराऐवजीं वणंपदशब्दावयव हें 
लयमानाचें लक्ष्य आहे. एक उदाहरण घेऊं : ‘कला’ शब्द मूळ भारतीय भाषामंध्यें (देशीभाषातंडह) लघु + 
गुरु असा उच्चाडरत व वर्मणत आहे; तसाच तो फासीमध्येंडह श्रोता वर्मणत करील. परंतु ‘कसब’ याचें भारतीय 
परंपरेनें वणवन लघुलघुलघु असें आहे कारण हीं वणवनें, वगीकरणें संस्कृतातंील तशींच ठेडवलीं गेलीं आहेत 
(व संस्कृत वळणाचा उच्चारडशक्षा डनदान पाडणडननंतर तरी अगदीं डनयमबद्ध आहे–संस्कृत उच्चार क + स 
+ ब असाच होईल); परंतु देशी उच्चार मात्र क + स + ब असा आहे; लघु + सप्तडद्वकला + डद्वकला (१ 
+ ⅞ + ⅛ मात्रा), एकूण दोन मात्रा. ‘स’ दीघव होऊन कसऽब असा उच्चार होतो तो १+१⅞+⅛ = ३ 
मात्राचंा. फासीमध्यें कसब याचें वणवन लघु + गुरु होईल तर कसऽब याचें लघु + गुरुतर असें होईल, 
कारण ‘सब’ हें वणवपद तेथें अनुलडक्षत असतें. 
 

ज्यानंा ं⅛, १/१६ येथपयंत मात्राभाग मोजण्याची संवय, त्या परंपरागत रीतसर डशडक्षतानंा ंयातं 
भारतीय परंपरा–पडरभाषाच स्पष्ट व तुलनेनें अचूक डदसेल. परंतु ज्याचंा अभ्यास तेवढा नाहीं त्यानंा ंफासी 
पद्धडत अडधक प्रत्ययकारी वाटेल. ज्याचंा अभ्यास तेवढा आहेच आहे, परंतु पडरभाषा व शास्त्र अवगत नाहीं, 
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त्याचंी मोजणी ⅛, १/१६ मात्राभागापंयंत अचूक होईल पण वणवन मात्र त्यानंा ंकरता ंयेणार नाहीं, कदाडचत् 
ते फासी पद्धडतनें वणवन करतील. 
 

हे डतन्ही प्रकार आज आपणासं डदसतात! शास्त्र जाणणारे लोक पडहल्या प्रकारचे. त्याचंी संख्या 
अत्यल्प आहे. डतसऱ्या प्रकारातं बहुसंख्य ‘उिरभारतीय’ ज्येष्ठ श्रेष्ठ संगीतकार–कलावतं येतात तेडह आता ं
तुरळकच आढळतात हें दुदैव! दुसरा प्रकार मात्र इतर सवांचा. आपले हल्लींचे छंदडववचेक त्यापंैकीच 
आहेत. 
 

यातंच बलभेदाचें तारतम्यडह अडधक भर म्हणून येतें. कसब याचा उच्चार क´सब असाडह होतो, हा 
फासी वळणाला जवळ आहे. आडण कस´ऽब असाडह होतो. पडहल्यामध्यें क वर आपात आहे तर दुसऱ्यातं स 
दीघव असून त्यावर नादबलाचा आगम आहे. कोणत्या उच्चाराचा अवलंब कोठें करावयाचा यावर हें डनविलें  
जाईल, आडण त्यामध्यें संदभव, अथवभाव व संस्कार हे डतन्ही कामीं येतील. (‘धा’ वर जोर केव्हा ं डकती 
द्यावयाचा, ‘धीन्’ चा हंुकार केव्हा ंडकती लाबंवावयाचा, ‘तीन्’ चा खुलेपणा टाकून देऊन ‘कत्’ हा बंद बोल 
केव्हा ंघ्यावयाचा, या ताडलमीमध्यें हेंच येतें). पूवीं पे्रमवीर, धमववीर असे मराठी बोलपट होते त्याचं्या कहदी 
आवृिीडह उिरभारतातं लोकडप्रय झाल्या, पण मराठी उच्चार पे्रा॔ऽ + म + वीा॔ऽ + र्, धा॔ ऽ + मव + वीा॔ऽ + 
र् असे, तर कहदी उच्चार पे्रा॔ऽ + म्वी ऽ र्, ध + रा॔ म् + वी ऽ र् असे असत. यातं स्वरागं–तालागं हीं दोन्हीं 
डकती वगेळीं झालीं पहा! 
 

सववसाधारणपणें अक्षरोच्चार हें लक्ष्य केल्यामुळें  डमळणारीं स्वरागंें, आडण केवळ नादबलभेदावर लक्ष 
डदल्यामुळें  डमळणारीं तालागंें, या दोन्ही लयमानकारकाचं्या डनविीमध्यें, अंगमानामंध्यें, भाषा–
भाषासंस्कार याचंा भाग डकती मोठा, हें आता ं स्पष्ट होईल; आडण लयमानाचें प्रमाणगमक कसें ठरवावें 
याबद्दल शास्त्रडवहीन डवचार डकती प्रचडलत आहेत, अमुक एकच प्रमाणगमक सवांनीं मानलेंच पाडहजे असा 
कायदा हट्टानें करणें डकती अडवचाराचें होईल, याचीडह प्रतीडत येऊं शकेल. 
 

परंतु तेवढ्यानेंडह उिर पुरें होत नाहीं. खंिाकंिेडह पहावयास हवें. खंि केव्हा ंकोठें पितात, 
यडतक्षण केव्हा ंयेतो, हें अनेक गुणलक्षणावंरून ठरतें. केवळ ‘अखंि’ आकारानें सारेगम–मगरेसा अशी तान 
घेतली तरी चार स्वरानंंतर यडतस्थान भासेल. नानामामा यातं दोन अक्षरानंंतर भासेल, तळमळत धिपित 
चाऽललोंऽऽ यातं पाचं व दहा अक्षरानंंतर भासेल तर सरपटतवळवळत चाऽललाऽऽ यातं केवळ दहा 
अक्षरानंंतरडह भासू ं शकेल. यातं बलभेद नाहीं असें समजलें  आहे. म्हणजे केवळ स्वरत्वभेद, केवळ 
उच्चारजाडतभेद, केवळ लयगडतभेद (म्हणजेच–स्रीकलगी–यडत) यावंरूनडह कधींकधीं खंि पिंू शकतात. 
 

अथानुसारडह खंि पितात व उच्चारभेद, खंिभेद व अथवभेद हे एकसाथडह होतात. उदाहरणाथव ‘ते 
फार डवद्वान् आहेत असें म्हणतात’ या ‘खंिशून्य’ वाक्यामध्यें केवळ माडहती डदली असें मानता ंयेईल, तर ‘ते 
फार डवद्वान् आहेत!–असें म्हणतात’ यातं उपहास व्यक्त करता ं येईल. या बाबतींत एक ग्राम्य उदाहरण 
फारच प्रत्ययकारी आहे. “। अहो सखूताई । तुमचा नवरा । मी । माझी बायको । तुम्हीं । चला जाऊं डफरायला 
।”, याचे खंि पहा आडण “। अहो सखूताई । तुमचा नवरा मी । माझी बायको । तुम्हीं । चला जाऊं डफरायला 
।” याचे पहा. अथाचा अनथव होतो. या दोन्ही उदाहरणातं डवराम व स्वरत्वभेद याचंेंडह कायव दृष्टोत्पडिला 
येईल. 
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भाडषतातंील व म्हणून गायनवादनातंील लयडवचारातं हें खंिोत्पादन लक्षातं घेतलें  जातें व घेतलें  
पाडहजे. भाडषताचा वक्ता कोण व त्याच्या त्या संदभांतील उच्चारससं्कारसंवयी कोणत्या, श्रोता कोण व 
त्याच्या श्रवणससं्कारसंवयी कोणत्या, दोहोंमध्यें एकवाक्यता ककतपत आहे, वक्त्याला अडभपे्रत अथवभाव 
कोणता व तो श्रोत्याला डकतपत कशाप्रकारें कळला आहे, या सवांचें तारतम्य करावें लागतें. नाटकातंील 
भाषणातं, त्याचं्या ताडलमींत हें होतें व त्यानुसारच वाक्यलय–शब्दलय–पदलय–अक्षरगत लय ठरडवला 
जातो, त्यानुसारच डवराम, स्वरत्वभेद व बलभेद ठरतात, हें सवांना माहीतच आहे. 
 

तेव्हा ंअसें डदसतें कीं तत्त्वतः लयडसडद्ध होण्यासाठीं मानता ंयेतील असे ध्वडनचे घटकावयव अनेक 
प्रकारचे असतात व ते एकसाथच असतात. तेव्हा ंलयप्रतीडत व डतचें कालमान ठरण्यासाठीं ‘अक्षर’ हें 
एकमेव साधन म्हणता ं येत नाहीं. अक्षर हा सवांत लहान घटक त्यातं आहेच आहे. परंतु इतरत्र अनेक 
‘जागीं’, अनेक कालक्षणावंर, लयप्रतीडत होतच असते. आपण म्हणजे वक्ता अथवा श्रोता–प्रत्येक वक्ता हा 
थोड्याफार प्रमाणानें स्वतःच श्रोताडह असतो–कशावर भर देणार आहों हें उडद्दष्ट आधीं ठरवावें लागेल. 
आडण जें आपलें  उडद्दष्ट त्याची डनःसंदेह स्पष्टप्रतीडत केव्हा ंसुरंू झाली व कोणत्या क्षणीं लय पावली म्हणजे 
नाहींशी झाली हेंडह नेमकें  जाणावें लागेल. उदाहरणाथव वर डलडहलेंच कीं अक्षराअक्षरामध्यें लय जाणवतो 
तसा खंिाखंिामध्येंडह जाणवतो; जर अक्षर हें उडद्दष्ट मानलें  तर एकेक अक्षर हें स्पष्टप्रतीत असें रहाण्याचा 
(उत्पडिलय यामंधील) स्ट्स्थडतकाल व अशाचंा कालक्रम जाणावा लागेल. जर खंि हें उडद्दष्ट मानलें  तर 
एकेका स्पष्टप्रतीत अशा ‘डजह्वेष्टडवश्रामा’ चा क्षण व त्याच्या मागेंपुढें गेलाआलेला काळ, त्याचप्रमाणें त्या 
डवश्राडंतची कमीअडधक दीघवता, हेंडह डनडित जाणावें लागेल. शास्त्रपूत असा एकचएक डनयम करावयाचा 
तर ध्वडनभेदाचा प्रत्येक घटक लक्षातं घ्यावा लागेल, आडण हें महाकमव होईल. (म्हणूनच लय हा 
अनुभवानेंच कळतो–प्रवचनानें नव्हे असें म्हणतात.) डनयमनासाठीं उडद्दष्टवस्तु एका वळेीं एकच घेणें 
सोईचें-म्हणूनच स्वरागं व तालागं याचंीं डवधानें अलग करण्याचा प्रघात आला–हें खरें; तथाडप त्या 
उडद्दष्टवस्तुच्या सापेक्षतेनें गौण अशा इतर वस्तुडह त्याच वळेीं जाणीवेंत असतात, असूं शकतात, व 
त्याचं्यामधील त्याचंीं त्याचंींडह लयमानें लक्षातं येतात, येऊं शकतात. उदाहरणाथव, खंिाखंिामध्यें लयमान 
मापावयाचें एवढेंच ठरलें  तरी प्रत्येक खंिातील शब्द, शब्दावयव, पद, वणव, यामंध्येंडह काहंीं प्रमाणबद्धता 
असली तर तीडह त्याचवळेीं जाणीवेंत येते; ठरडवलेल्याहून गौण अशीं लयमानें प्रतीत होतात. यमक, प्रास, 
इत्याडद शब्दालंकारानंींडह असेंच कायव घितें. हें झालें  केवळ गद्याचें : गायनवादनातं आणखी डकतीतरी 
घटकलक्षणें असतात. अशी ही ‘डमश्रलयप्रतीडत’ होते. पाण्यावर मोठ्या लाटा व प्रत्येक लाटेवर आरूढ 
झालेले तरंग असा हा प्रकार म्हणता ंयेईल. त्यातं परस्पर महत्त्व कशास डकती हें संदभव, उडद्दष्ट, अडभप्राय व 
वक्ता–श्रोता याचंी क्षमता यावंर अवलंबनू राहील. 
 

लयमानाचें प्रमाणगमक कसें ठरतें, याचें उिर आता ंडमळेल. 
 

फासी संस्कारसंकराच्या पडरणामाबद्दल लेखकाचा जो तकव  म्हणून म्हटला, तो आता ंमािंणें सोंपें 
होतें. तो मािंण्याचा उिम उपाय म्हणजे तालठेक्याचंा अडधक डववके. 
 

नाट्यशास्त्रम्पासून संगीतसारापयंतच्या गं्रथगत तालठेक्याकंिे आपण स्थूलतः नजर टाकली व 
द्राडवि डक्रयेकिेडह पाडहलें . एकेका ऱ्हस्व अक्षराची मात्रा एक ही ठरलेली, व त्याहून ऱ्हस्व उच्चारासंाठीं 
दु्रताडद अंगनामें, हें त्यातं अबाडधत राखलेलें  आहे. परंतु ‘काहंीं प्रचडलत ठेके’ या भागातं जे एकूण ४३ 
तालठेके पाडहले त्यातं हें पर्थय सववत्रच डदसत नाहीं. अपवादभतू असे ठेके ते पुढीलप्रमाणें. 
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कहरवा, भजनी धुमाळी, अध्धा, चंग, छपका, तीनतालाचे काहंीं ठेके, डतलवािा, पंजाबी ठुमरी, 
टप्पा, खेमटा, चारतालाचे काहंीं ठेके, सवारीचे काहंीं ठेके, पष्तो, दीपचंदी व दु्रत झमूरा. 
 

यापंकैीं कहरवा, भजनी धुमाळी, चंग, व पष्तो हे ‘लोकरडचत’ ठेके मानलेले आहेत. इतर 
प्रत्येकाबद्दल काहंीं कहाण्या–दंतकथा इत्याडद आहेत त्या ‘मुसुलमान’ या शब्दाभोंवतीं डफरतात, आडण 
काहंींबद्दल तर अमीर खुस्रौचेंच नावं घेतलें  जातें. चंग व पष्तो हे परभाडषक संस्काराचें हें डनर्मववाद. कहरवा 
व धुमाळी, याजंबद्दल तसें नाहीं खरें, परंतु या तीनडह ठेक्याशंीं तुल्य असे तालठेके दुडनयाभर आढळतात हें 
सत्य. या सवव ठेक्यामंध्यें एक गुणलक्षण समान डदसतें, तें म्हणजे अधवमाते्रची तोि आडण दीिमाते्रच्या 
बोलाचा जोि. एकेक खंि दाखवला तरी पुरेल. 
 
कहरवा – ॥ धाडग । ऽ न्तु). ½ + १ + ½ मात्रा. 
 
भजनी धुमाळी – ॥ धीं ऽ । डधन्ना)(ऽ ता । तीं ऽ). १ + ½ + १ + ½ + १ मात्रा. 
 
अध्धा – ॥ धा धीं । ऽ ता). ½ + १ + ½ मात्रा. 
 
चंग – (ता । कतऽ।ऽनधीन् ॥. १ + १ ½ + ½ मात्रा. 
 

छपका – ॥ धीं । तधीं । ऽ कत । नगे). १ + ½ + १ + ½ + ½ + ½ मात्रा. 
 
डतलवािा – ॥ धा । ऽऽ त्रक । धीं । तकध). १ ½ + ¼ + ¼ + १ + ½ + ½ मात्रा. 
 
पंजाबी ठुमरी – ॥ धा ऽ । गधी । ऽ ग । धा). १ + ½ + १ + ½ + १ मात्रा. 
 
टप्पा – ॥ धीं ऽ । ताकध । ऽ ता । धीं ऽ). १ + ½ + १ + ½ + १ मात्रा. 
 

चारतालप्रकार –  
 
सवारीप्रकार – ॥ धीं ऽऽ ना । ऽऽ क्रकध । ऽ ना ऽ ना ऽ क्र). ¾ + ¾ + ¼ + ½ + ½ + ¼ मात्रा. 
 
झमूरा – ॥ धीं । ऽ धा । डकटतक). १ ½ + ½ + ¼ + ¼ + ¼ + ¼ मात्रा. इत्याडद. 
 

हा प्रघात प्राचीन भारतीय परंपरेचा, द्राडविामंधीलडह, नव्हे. भारतीय परंपरेप्रमाणें अशी तोि होत 
नाहीं; १॥ मात्रानंा ं ३ म्हणून सवव पूणांक कराव े लागतील. मग वर दाखडवलेले तुकिे अनुक्रमें असे 
होतील— 
 

कहरवा – १ + २ + १ मात्रा, भजनी धुमाळी – २ + १ + २ + १ + २ मात्रा, अध्धा – १ + २ + १ 
मात्रा, चंग – २ + ३ + १ मात्रा, छपका – २ + १ + २ + १ + १ + १ मात्रा, डतलवािा – ६ + १ + १ + 
४ + २ + २ मात्रा, पंजाबी – २ + १ + २ + १ + २ मात्रा, टप्पा – २ + १ + २ + १ + २ मात्रा, 
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चारतालप्रकार ७ ते १० “मात्रा” (?) – १ + २ + २ + १ + १ + १ मात्रा, सवारीप्रकार – ३ + ३ + १ + 
२ + २ + १ मात्रा, झमूरा – ६ + २ + १ + १ + १ + १ मात्रा. 
 

जेवढ्या मात्राभागाची तोि सापंिली तेवढा पूणांक केला. अधवमात्रा तोि डमळाली तेव्हा ं दुप्पट 
करावें लागलें , पाऊण माते्रच्या तोिीच्या मात्रामानाचंी चौपट करावी लागली. याचा अथव असा नव्हे कीं 
भारतीय मूळपरंपरेंत अधवमात्रा वगैरे नाहींत. मात्राभाग १/६४ पयंतडह आहेत, म्हणून तर कला–चतुभाग–
अण ुइत्याडद अंगनामें आलीं. परंतु त्या परंपरेमध्यें एका अखंि अक्षराचें दीघवत्व तुकड्यातुंकड्यानंीं मापलें  
जात नाहीं : दीघव म्हणजे दीघव–त्याचा अमुक एक पूणांकच असावयाचा. ॥ धा । ऽ ऽ त्रक । हें धा ऽ ऽ । त्रक । 
असेंच मानावयाचें. प्लृत + लघुलघु. अथवा हें ॥ धा । – – । त्रक । असेंडह होऊं शकेल. लघु + दोन अण ू
(ककवा एक दु्रत) डवरामस्थान + अणु अण;ु अथवा गुरु + एका लघुचा डवराम + दु्रतदु्रत असेंडह मानता ं
येईल. 
 

ही तोि रंजक खरी, परंतु डतचा धागा जर आपल्या गं्रथगत व द्राडविाचं्या डक्रयेच्या परंपरेंत 
आढळत नाहीं तर तो भाषेंतील उच्चाराशंींच जुळवला पाडहजे. तोि येते तेथें खुला बोल येतो हेंडह डनरपवाद 
आढळतें. फासी वगीकरणातं गुरु – गुरुतर हे दोन गुरुप्रकार येतात, शब्दावयव पाडहले जातात अक्षरें 
नव्हेत, अकान् लाच महत्त्व आहे आडण त्यातं जोरभार – खुलेपणा (म्हणजेच शास्त्रदृष्ट्या आपात – आगम 
– हंुकाराडद स्वरत्वभेद) याचंाच भाग मुख्य असतो, हें येथें आठवतें. हा वगीकरणभाग मूळ भारतीय नाही; 
परंतु उदूवकहदीमध्यें आढळतो. म्हणून लेखकाचा अंदाज असा कीं हें परभाषाससंगानें आलें  असणें संभवनीय 
आहे. 
 

हल्लींच्या पडरभाषेंत वगेळेपणा कोठून आला, मात्रामापनातं वरवर पाहता ं डवसंगडत का ं भासते, 
शास्त्रडवचारातं संडदग्धता व गोंधळ का ंवाटतो, ‘मुसुलमानी’ वगैरेंबद्दलच्या दंतकथा अजीबात दुलव डक्षणें ठीक 
नव्हे व अस्सल तवारीखा तर उपलब्ध नाहींत तर डनणवय काय घ्यावा, इत्याडद शकंासभं्रमाचंी सोिवणकू या 
अंदाजानें व्हावी असें लेखकाला वाटतें. 
 

या अंदाजाच्या डववरणातं ससंगव व संकर हे शब्दच बहुधा वापरले आहेत, आडण ससं्कार असेंडह 
म्हटलें  आहे. शास्त्र–रीडत याचंा प्रभाव असा अथव टाळण्याचा प्रयत्न त्यातं आहे. मतलब हा कीं, मूळ पाया 
भारतीय परंपरेचा. देशी भाषा, लोकरडचत असे नाना वताव, यानंीं प्रत्यक्ष डक्रयेंत काहंीं नावीन्य आलें  तरी 
त्याचंें वणवन त्या परंपरा–पडरभाषा याचं्या गडणतबद्ध चौकटींत ठीकठीक होण्याची सोय असे. परंतु 
परभाषेंतील उच्चारभेददृडष्ट, नाना ध्वडनभेदवताव याचंा फक्त वासवाराच लागला, प्रत्यक्ष त्याचंें शास्त्र फारसें 
कोणी अभ्याडसलें  नाहीं. (आडण तें शास्त्र आपल्याइतकें  काटेंकोरडह नाहीं.) त्यातंच भर अशी कीं आपली 
शास्त्रपडरभाषा हीडह अभ्यासातूंन जात चालली कारण ती संस्कृतोद्भव आहे. म्हणजे धि हें नाहीं व धि तें 
नाहीं असें झालें , आडण पडरणामीं डवचारसंभ्रम, भाषासंभ्रम आला. मात्र व्यावहाडरक डशक्षण उिम परंपरेचेंच 
झाल्यामुळें डक्रयेचें बाह्रूप पालटलेंसें डदसलें  तरी मुळावर आघात झाला नाहीं. केवळ वणवन–वगीकरण– 
उपपडि हीं स्थूल व संडदग्ध झाली. हें कोणामध्यें आढळतें, तर ज्यानंी परभाषावलंबी वळण, परभाडषकाचें 
आचार–डवचार–धारणा इत्याडद, अडधकतर उचलले– परंतु भारतीय परंपरेचें गायनवादनाचें पारंपाडरक 
वळणमात्र सोिलें  नाहीं इतकें च नव्हे तर तो चडरताथव व्यवसाय होता तसा चालवलाडह. आडण त्याचंी 
पडरभाषा, त्याचंी डवचारसरणी, हीच आज द्राडविावं्यडतडरक्त बहुसंख्य श्रोतृसमाज ग्राह् मानतो. स्वतंत्र 
परंपरापडरभाषा–डवचार करणारे श्रोते थोिे, मूलगामी शकंा काढणारे तर अत्यल्प. 
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स्थलाभावीं, आडण डवषयान्तर वाढंू नये म्हणून, हा सामाडजक–भाडषक पडरस्ट्स्थडतचा डवचार येथेंच 
सोिून देऊं. डवचाराची पूर्मत वाचक आपल्या स्वतःच्या माडहतीच्या आधारें करंू शकतील. डशवाय इतर 
योडजलेल्या पुस्तकामंध्यें हा डवचार वगेवगेळ्या प्रकारें यावयाचाच आहे. — येथें ‘प्रस्तुतमनुसरामः’ 
 

वर जें दीि वगैरे मात्रागंाचं्या तोिीबद्दल डवधान केलें  तें पूववडवचाराशंीं सुसंगत नाहीं असा आके्षप 
येईल. हा आके्षप असा कीं, जर आपल्या परंपरेप्रमाणें मात्रा पूणांशातं मोजणें हें आवश्यक आहे, तर ½ 
मात्रा, ¼ मात्रा इत्याडद भाग पूवीं मानीत नसत असें होईल, व लेखकानेंच डलडहलें  आहे कीं १/१६ 
माते्रपयंत मोजणी होई व त्या त्या अंगाशंानंा ंवगेवगेळीं नावंेंडह आहेत. 
 

या आके्षपाचें उिर गं्रथावंरून डमळतें. गं्रथातं डदलेल्या पाटाक्षरक्रमावंरून सरळ डदसतें कीं 
लघुडवराम, दु्रतडवराम, लघुदु्रत, गुरुडवराम अशा दीघवतेचे अखंि घुमारेदार बोल पूवींच्या तालवादनातं 
डलडहलेले तरी नाहींत. व प्रमाणभाषा जी संस्कृत डतच्यातंडह कडवतेंत नाहींत. आज समजा। धीं । ऽ धा । 
डकटतकडकट । असें रूप असलें  तर आपण तें १ + ½ + ½, + ६ वळेा ं⅙, अशा मात्राचंें मानतों. प्राचीन 
परंपरेनें हें एकतर ६, + ३ + ३, + ६ वळेा ं१ असें वर्मणलें  जाईल, अथवा तें । धीं ऽऽऽऽऽऽऽऽ । धा ऽऽ । 
डकटतकडकट । = ९ + ३ + ६ मात्राचंें म्हटलें  जाईल, दुसरा धकार येईपयंत पडहलीच मात्रा; धीं हा अधववट 
तोिलेला नाहीं. या दुसऱ्या वणवनातं समजा ‘डकट’ हें एक माते्रएवढें असेल, व धु्रव मागानें चालावयाचें 
असेल, तर तें वणवन ४॥ लघू + १॥ लघु + ३ लघू = लघुलघुलघुलघुदु्रत (ककवा गुरुगुरुदु्रत) + लघुदु्रत 
+ लघुलघुलघु (ककवा प्लृत) असें करावें लागेल. पडहल्या प्रकाराचें वणवन धु्रवमागानें लघु + दु्रतदु्रत + ६ 
वळेा ंअण ु(ककवा डवराम) असें होईल. अथात् वणवनदृष्ट्या गगद + लद + प हें ‘प्राचीन’ रूप ल + दद + 
वववववव या ‘अवाचीन’ रूपाहून वगेळें  भासेल! तालच वगेळा झाला असें होईल! मात्रामान कोणत्या 
पाटाक्षरावरून ठरवलें , आडण । धीं ऽ । ऽ असा ‘तुकिा’ मानावयाचा कीं नाहीं, यावरून हा भेद उत्पन्न 
होईल. । धीं ऽ । ऽ असा तुकिा स्पष्ट कणवग्राह् व्हावा तर धींऽ व ऽ यामंध्यें काहंीं नादभेद उत्पन्न झाला 
पाडहजे, जसा हंुकारानें होतो तसा. म्हणजे हें प्रत्यक्ष वादनडक्रयेवर अवलंबनू राहील. आपण पाडहलेंच कीं 
डतलवािा, दीपचंदी, झमूरा, अशा प्रसंगीं आपण ‘अक्षर’ या घटकाकिे पहात नाहीं तर अक्षर असो कीं 
अक्षरक्रम असो, त्यातं जें वणवपद गोचर होतें त्याकिे लक्ष देतों. वणवपद–शब्दावयव यानुंसार लयमान 
ठरवणें आडण दीघव व दीघवतर हे दोन्ही भेद एका गुरुचेच मानणें, हें संस्कृतातं नसून आरबी–फासीमध्यें आहे 
हेंडह आपण पाडहलें . 
 

तेव्हा ंआके्षपाचें उिर असें झालें  कीं मूळ भारतीय परंपरेमध्यें माते्रचे अंशभाग मोजले जात असत 
आडण तसे वतावडह होत असत हें खरें. परंतु मात्रा केवढी मानली यावरून अमुक एक हा अंश आहे कीं 
मात्राच आहे, व अंश असल्यास तो नेमका डकती मात्राभाग आहे, हें ठरणार. पाचं डनमेष इतका काळ झाला 
कीं तेवढ्यातंला उच्चार ही एक मात्रा, ४ डनमेष ती ⅘ व ६ डनमेष ही १⅕ मात्रा, असें गडणत आहे खरें, परंतु 
त्यासाठीं आपण केवळ कालावलंबी ठरतों, नादावलंबी होत नाहीं; आडण नादावलंबनानेंच गीतवाद्यवताव 
होतो–अक्षरादींचा काळ हा त्याचं्या नादावरून मोजला जातो. आडण तंतोतंत डनमेषप्रमाण ५/१६ 
डनमेषाइंतकें  पाळलें  जात नाहीं म्हणून हा आिाखा स्थूलच राहतो. म्हणून ऱ्हस्वाक्षरकाल हाच एका 
डनमेषाचा करावा, व त्यालाच मात्रा म्हणावें, अथवा डनमेषप्रमाणच सोिून द्यावें. तात्पयव, ऱ्हस्वाक्षर हें ‘लघु’ 
व त्याचा काळ ही मात्रा. परंतु ऱ्हस्वाक्षराचेडह भागध्वडन होऊं शकतात. जसें । डक । ती । ऽ । कट् । कट् । 
यातंील ‘ट्’ व त्यामुळें  कट्मधील ‘क’ डह. अशाचंी सोय मात्राभागप्रमाणाचं्या अंगानंीं झालीं. यातं ‘ट्’ हें 
सवांत ऱ्हस्वतम म्हणून त्याचा उच्चारकाल हा एक माते्रचा मानता ंयेईल व वरील उच्चार १ + (१ + १) + 
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(⅞ + ⅛) + (⅞ + ⅛) असा न मानता ंतो ८ + (८ + ८) + (७ + १) + (७ + १) असाडह मानता ं
येईल. आडण हेंच तकव शुद्ध ठरेल. परंतु व्यवहार तसा होणें शक्य नाहीं! कारण हें सवव वाक्याशंरूप समोर 
आलें  तेव्हा ंपिाद्बुडद्धनें हा पूणांकीं डहशबे केला. ‘डकती’ हा ध्वडनक्रम समोर आला तेव्हा ंपुढें ‘कट्’ मधील 
ट् इतका ऱ्हस्वध्वडन येणार आहे हें कोठें माहीत होतें? म्हणून पडहल्यावडहल्या सलग उच्चारावंरूनच, 
त्यातंील ऱ्हस्वाक्षराला धरूनच, मात्राकाळ ठरवणें साहडजक आहे व पुढें गुरुप्लृताडद दीघें व मात्राभागाचंीं 
ऱ्हस्वरूपें अशी मोजणी अपडरहायव आहे. पुढें काय येणार याची आधीं कल्पना असेल तरच अपूणांक मात्रा 
अजीबात वजव करता ं येतील. व्यवहारातं पडहल्या काहंीं उच्चारावंरूनच मात्रा मनातं उभी रहाते व त्या 
प्रमाणानें पुढची मोजणी होते. गं्रथगत बाधूंन टाकलेलें  शास्त्र डकतीडह अवगत केलें  तरी आजन्म त्याप्रमाणें 
‘बाधंलेले’ उच्चारच कानीं पितील हें अशक्य आहे, देशीभाषातंतर जागजागीं अपवाद आढळतील. प्रथमचा 
केवढा तुकिा ऐकला कीं मात्राडनिय होतो याचें गडणततार्मकक उिर ‘दोन अक्षरें’ असें होईल, पडहल्या 
अक्षरानें कालखंिाची जाणीव व दुसऱ्यानें त्याची पूणवडनडिडत. परंतु पडहले दोन्ही गुरू असले तर पुढचे 
अनेक लघू होतील : आसीदशषेनरपडतडशरसमभ्यर्मचतशासनः यातं ‘द’ आल्याडशवाय मात्रामान ठरवणें 
व्याकरणदृष्ट्या ंठीक होणार नाहीं. म्हणजे संस्कार, वळण, दीघवश्रवण इत्याडदकाचंा भाग मात्राडनडिडत 
डकती चटकन् होते यामंध्यें फारच आहे. [साथवाला काय दजाचा आहे हें तो कोणाचीडह योग्य ती साथ प्रथमोच्चाराबरोबर सुरंू करंू 

शकतो कीं नाहीं यावर आधीं ठरतें, हें प्रडसद्धच आहे.] आता ंभारतीय परंपरेचें संस्कारवळण असें कीं, त्यातं तालागंलघुची 
तोि होत नाहीं; यडतभगं डकतीडह झाला तरी तालागंलघुच्या अधेंमधें यडतभगं होत नाहीं. [भाग (अंगकल्पना आडण 
अंगप्रमाणें) पहा. स्वर जें स्वरागं–तालागं कोष्टक डदलें  त्यातं डदसतेंच कीं, ‘एक मात्रा’ हें मान एका लघुएवढेंडह मानण्याचा प्रघात आहे आडण एका 

डवरामाएवढेंडह मानण्याचा प्रघात आहे.] परंतु आरबी परंपरेमध्यें, अकान् हें लयकारक असतें तेथें, तसा तो होऊं 
शकतो. । धीं ऽ । ऽ धात्रक । हें त्यातं येऊं शकेल परंतु भारतीय परंपरेंत बोल बदलून हें । धीं ऽ । तधात्रक । 
असें करावें लागेल. तसें न केल्यास वणवन । धीं ऽऽऽऽ । धात्रक । असें होईल, ५ + ३ मात्रा. १¼ + ¾ मात्रा 
नव्हे. अगा॔र्मफदैा॔ ऽ स्बा॔हुवव ेऽ जमींअˊ ऽ स्त् । हमींˊऽ अस्त्, हमींˊऽ अस्त्, हमीं  ऽ अस्त् ।’ (यातं मीम्चा नून् 
होऊन जमीऽनस्त् हमीऽनस्त् असे उच्चार होतात), हें भारतीय परंपरेचें नव्हे; त्या परंपरेनें हें । अगर् डफदौ । 
स्बरहु्व े । जमीं अस्त् । असें होईल. डफदौ ऽ–स्वर् असा तुकिा मानला जाणार नाहीं. अगर्डफदौंस्बर्
हुवजेमीनस्तः हमीनस्त, हमीनस्त, हमीनस्त । याची तुलना अडप स्वगो भवदे् भमू्या;ं भवदेत्र, भवदेत्र, 
भवदेत्र । याच्याशी करून पहावी म्हणजे मुद्दा पटेल. 
 

ख्याल, टप्पा इत्यादींमध्यें हे प्रकार आढळतात. अनेक उिम ख्याल असे आहेत कीं ते डलडखत 
शब्दरूपातं वाचले तर त्याचंें लयबद्ध रूपडह उमगत नाहीं, मग ताल तर दूरच. 
 

हा परभाषाससंगवसंकर झाला, त्यामुळें  रंजकता वाढली हें बहुधा मान्य आहे. आडण जें अडधक 
रंजक तें अडधक लोकडप्रय व्हावें–फक्त ती रंजकता केवळ गडणतगम्य नसावी–हें डदसतेंच. तेव्हा ं
रंजकतेचा हा भाग सोंप्या रूपातं लोकरडचत प्रकारातंडह आला तर नवल नाहीं. ‘सुंदर तें ध्यान उभें 
डवटेवरी’ हा भजनाच्या सुरुवातीचा अभगं अनेक तऱ्हानंीं म्हणतात, त्यातंील दरबारी रागामधला वताव पहा 
— 
 
॥ सुंऽ । ऽद । ऽर । ऽतें)(ध्याऽ । ऽऽ । न । ऽ ॥ उभें । ऽडव । टे ऽ । व ऽ)(ऽऽ । रीऽ । ऽ । – ॥ 
॥ रेऽ । ऽडन । साऽ । ऽरे)(गऽ । ऽऽ । रे । सा ॥ डन सा । ऽरे । सा डन । ध ऽ)(डनऽ । पऽ । ऽ । – ॥ 
अथात् यामध्यें जो चतस्र ठेका लागेल तोडह असाच ‘आिलयानें’ जाणारा असा भासेल. 
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‘काहंीं प्रचडलत ठेके’ या भागामध्यें ‘तीथव डवठ्ठल’ या चरणाची डवडवध तालरूपें दाखडवलीं त्याहून हें 
उदाहरण डभन्न आहे. तेथें तोि नव्हती, ताल मात्र डतस्र, चतस्र, डमश्र, खंि असे करून दाखवले होते. येथें 
जागजागीं तोि आहे पण ताल मात्र चतस्रजाडतचा आहे. 
 

(तरीडह येथें छंद वगेळा झाला असें म्हणता ं येईल. अशीं असंख्य उदाहरणें आहेत. अभगं ओंवी 
यासंारख्या प्राकृत देशी छंदाचंें एकचएक रूप व्यवहारातं नाहीं. त्यातं अनेक ताल व छंदप्रकार होऊं 
शकतात व त्या ं कोणाडह मध्यें भाषेची ओढाताण होत नाहीं, उच्चार मान्य लघूपायानुंसारच असतात. 
पटवधवनकाळापासून अशी टूम डनघाली आहे कीं ओंवी–अभगं इत्याडद छंद एकेकाच प्रकाराव े : चतस्र 
अथवा डतस्र यापंैकीं एकेकच. आडण त्याचंें उच्चारण कसें, तर प्रत्येक अक्षर समान दीघवतेचें म्हणत. हें अगदीं 
चूक आहे. दीघवत्वें नानाप्रमाणाचंीं होतात, आडण एकीकिे दीघोच्चार झालेला असला तर दुसरीकिे 
ऱ्हस्वतर झालेला असतो. एकेक अक्षर दीघव करूनच म्हणणें या पाद्री गुलेलू भाडषताला ‘छादंस’ म्हणूं 
लागले आहेत. कारण काय तर म्हणे वैडदक छंदातंडह असें एकेक अक्षर दीघव म्हणावयाचें असतें. हें तर 
अगदींच अज्ञानाचें आहे. वैडदक छंद तसे नाहींतच. आडण ‘डवलंडबतलय’ हेंडह काहंींच नाहीं काय?) 
 

अशा अनेक दाखल्यावंरून लेखकानें आपला तकव  डलडहला कीं ख्यालगीतें वगैरे हीं मुळातं नाना 
डवडवध छंदरूपें असावींत; व त्यातं देशीभाषा, परभाषासंसगव, वगैरेंचा पुष्कळ हात असावा. 
 

येथील छंद हा शब्दच मुळीं डकत्येकानंा ंचुकीचा वाटेल. “मात्रावंरून मोजणी केली कीं तें मात्रावृि 
(जाडत), व केवळ अक्षराचं्या संख्येवरून मोजणी केली कीं तें अक्षरवृि (वृि); या दोहोंमध्यें उच्चाडरत 
ऱ्हस्वदीघें म्हणजे लघुगुरु हे घटक; कधीं असत्प्राय (घसरिा) उच्चार होतो त्याचा डहशबे नको आडण कधीं 
काहंीं काळ नाद लाबंवावा लागतो (प्लुडत!) अथवा डवराम घ्यावा लागतो (कूस); अशा ‘स्वाभाडवक 
म्हणणी’ नें उच्चाडरत रूप ठरतें;” इत्याडद डसद्धातंावंर आजचें छंदडववचेन आधारलेलें  आहे. छंदोलय व 
गीतलय वगेळे आडण ताल हा लयाहून वगेळा, हेंडह त्यातं गृहीत आहे. तेव्हा ंप्रस्तुत लेखक विाची साल 
कपपळाला लावू ंपहातो, केवळ तालावरून छंदाचा डवचार करतो, असा आके्षप येईल. 
 

छंद म्हणजे काय? ज्यानें आल्हाद होतो तो छंद ही एक व्याख्या, येथें आल्हादकारक जो 
वस्तुडवशषे तो उच्चाडरत ध्वडन व त्याची कणवप्रतीडत. अथवा ज्या वस्तुडवशषेावर (येथें उच्चाडरत ध्वडनवर) 
[काल–] डनयमनाचें आच्छादन असतें तो छंद ही दुसरी व्याख्या. हें नीट लक्षातं घेतलें  कीं छंद, गीत, 
लय, ताल या सवांची परमाथवतः एकता स्पष्टच होते. अक्षरवृिें ही अखेरीला मात्रावृिेंच ठरतात हें पूवीं 
साडंगतलेंच. आडण आता ंहेंडह डदसलें  असेल कीं केवळ लघुगुरु हे दोनच घटक घेऊन, असत्प्राय उच्चाराचा 
कालभाग शून्य मानून, ‘प्लुडत’ ही १ ककवा २ च मात्राचंी समजून, आडण ‘कूस’ चें डवश्लेषण सोिून देऊन, 
छंदाभ्यास होणें शक्यच नाहीं. छंदाभ्यास होईल तो मात्राचं्या नीट मोजणीमुळेंच. केवळ आधीं घट्ट धरून 
ठेवलेल्या पूववकल्पनामुंळें  नाहीं आडण प्रत्यक्ष भाडषताचें अवलोकन टाळून तर नाहींच. भाडषताचें अवलोकन 
छंदडववचेक सूक्ष्मतेनें करीत नाहींत हें त्याचं्या ‘ग्राडंथक ओंवी’ व ‘डशडथल रचना’ या शब्दानें डदसतें; “जी 
नीट (?) म्हणता ं येत नाहीं ती ग्राडंथक ओंवी, ती पाठ्य ककवा गेय नव्हे; जी रचना लघुगुरंूच्या पोलादी 
चौकटींत बसत नाहीं ती डशडथल,” — या डवचारपद्धडतचें खंिन पूवी केलेंच. 
 

परंतु याचा अथव असा नाहीं कीं छंदडववचेकानंा ंहा डवषय कळत नाहीं. त्याचें हातच बाधंले गेले 
आहेत, त्याला त्याचंा इलाज नाहीं. प्राचीन काळापासून छंदगं्रथातं फक्त लघुगुरंूवर सवव छाननी करण्यातं 
येत आहे. ‘एक फूट’ व ‘एक यािव’ या दोनच काठ्यानंीं खोलीची, टेबलाची, कागदाची, पोस्टाच्या 
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डतडकटाची व साऱ्या घराची लाबंी मोजावी तसें हें झालें  आहे! आडण हाच प्रकार सवव देशातं आहे. म्हणून 
प्राकृत छंदःशास्त्र नव्यानें मािंावयाचें तर लयतालडवचाराच्या, लयागंमापनाच्या आधारावर आडण प्रत्यक्ष 
देशोंदेशीं उच्चार काय कसे आहेत त्याच्या डवश्लेषणानुसार अभ्यास केला पाडहजे. हे डतन्ही डवषय–छंद, 
डशक्षा व लयताल-एकच आहेत! 
 
उ) प्रमािबद्धतेच्या कल्पनाचंी परीक्षा 
 

साध्या रोजव्यवहारातंल्या गद्य संभाषंणापासून ‘उच्च शास्त्रीय’ (?) संगीतापयंत एकच एक 
भाडषतोच्चारक्रमाची अखंि श्रेणी आहे, आडण डतच्यातं ‘केवळ’ गद्य, नाटकी भाषण–संभाषण, चूणवपद, 
“पाठ्य” (?) छंद, पद्य, गेयपद्य, गीतगान, ‘सुगमशास्त्रीय’ (?) संगीत, हे नाना प्रकार आहेत व ‘जप’ हेंडह 
त्यातंच बसतें; व या नानाप्रकारामंध्यें एक कोठे संपला व दुसरा कोठें सुरंू झाला हें त्या श्रेणीत काटेंकोर 
मयादा घालून सागंता ंयेत नाहीं— हें डवधान पूवीं केलेंच. हे नाना भेद लयागंाचं्या प्रमाणबद्धतेमुळें  उत्पन्न 
होतात हेंडह साडंगतलें . लयागंातं स्वरागं व तालागं हें अभेद्य दं्वद्वडवशषेरूपानें असतें (आडण टाळी गौण) हेंडह 
पुन्हापंुन्हा ंदाखवनू डदलें . “सुरातं लय व लयातं–तालातं सूर असतोच व असलाच पाडहजे” अशा अथाचीं 
डवधानें, दोहे व गीतचरणडह सववश्रुतच असतात. डनव्वळ वाद्यवादनडह त्यातं येतें, कारण केवळ अॅँऽऽ अशा 
एकोच्चाराच्या उच्चनीचत्वाचें वादन आढळत नाहीं व केलें  तर तसें रंजक होत नाहीं म्हणजेच त्याला 
छंदरूप, गीतरूप, संगीतरूप येत नाहीं : नादबलभेद–डवराम आडद वैडवध्यें त्यातं असावीं लागतात, 
म्हणजेच त्यातं भाडषतोच्चाराचें अनुकरण असतें. केवळ टक्टक्टक् करून जें करतालाडदकाचंें वादन होतें 
तें, अथवा सुमारें ४०–४५ वषांपूवीं फे्रड् ॲस्टेअर्—कजजर ् रॉजस्व या दुकलीनें डसनेमाद्वारा ं ट ् िान्स् 
नावंाचा जो नृत्यप्रकार आपल्याकिे लोकडप्रय केला त्यातंील फक्त नादक्रम, हें ‘डवनोदकारण,’ क्रीिायुक्त 
म्हणून रंजक खरें, परंतु त्याचा पडरणाम डचरकाडलक नव्हे. दु्रतलय असल्याडशवाय व लयागंभेद सतत 
सम–डवषम असे करीत राडहल्याडशवाय त्याला रंजकताडह डवशषे नाहीं. आडण मुख्य म्हणजे ‘टक्’ हाडह 
आवाज, टक्–टटक्–टक्टक्–टक्कटक् अशा प्रकारें करीत गेलें  कीं तेंडह भाडषताचेंच अनुकरण झालें  असें 
म्हणणें चुकीचें नव्हे. भाडषताला अथव असावाच असा उच्चारडशक्षा–छंद–गान याचंा हटाग्रह नाहीं. डदड्डदड्
दािा, तोंतननन, डकटतकगडदगनधा ऽ ऽ ऽ, ‘ठाठं ठठंठं ठठठं ठठं ठः ।’ हे सवव भाडषत प्रकारच आहेत; 
पडहले दोन गायनातं, पडहले तीन वाद्यवादनातं, व चौथा छंदातं ग्रडथत आहे याचा अथव, अथवशून्य रचना 
अडधक ग्राह् असा मात्र नव्हे, कारण या उदाहरणातं जे उच्चार ते मूलतः त्या त्या भाषेंतील शब्दध्वनींच्या 
संस्कारवळणाचेच आहेत. ‘ठाठं’ हा उच्चार जगातंील सवव देशातंील लोकानंा ंसरावाडशवाय येणार नाहीं. 
 

रोजव्यवहारातील ‘केवळ’ गद्य ते डशष्ट नागर संगीत [म्हणजे ‘शास्त्रीय’ (?) सगंीत. इंग्रजींतील ‘हाय्ब्रा् ’ 
शब्दावरून कोणी ‘उच्चभ्र’ू शब्द पािला आहे व तो चलनातं आणला आहे. ‘हाय्ब्रा्’मध्यें एक व्यंग्याथवडह आहे, तो व्यक्त करण्यासाठीं आपलें  

दाडंभक हें डवशषेण प्राचीनच आहे.] या श्रेणीमध्यें नाना प्रकार डदसतात त्यामंध्यें लयाची प्रमाणबद्धता हें प्रमुख 
भेदकारण असतें. उच्चारातं लय डदसतो तो नादध्वडनभेदामुळें. नादध्वनींमध्यें भेद उत्पन्न करणारीं 
ध्वडनलक्षणें पूवीं साडंगतलींच. केवळ स्वरत्वभेद व केवळ नादबलभेद (व त्यातंच डवराम हा एक भेद) या 
त्याचं्या दोन मुख्य जाती. केवळ स्वरत्वभेदावर लक्ष डदल्यास डचडकत्सा होईल ती केवळ स्वरगत लयाची, 
केवळ नादबलभेदावर लक्ष डदल्यास केवळ तालगत लयाची. नादबलभेदाचे अनेक प्रकार आहेत; त्यातं 
सवांना ंसवाडधक स्पष्टपणें व त्वडरत प्रतीडत येते ती आपात, स्तंभन व डवराम याचंी. केवळ आपात स्तंभन व 
डवराम हेंच उत्पन्न करावयाचें तर तुटक ध्वनीच उत्पन्न कराव ेलागतात. म्हणून तालडचडकत्सा ही तुटक 
आवाजाचंी डचडकत्सा असें व्यवहारातं मानलें  गेलें  व टाळीचें महत्त्व वाढलें . परंतु त्यानें तालगत 
लयडचडकत्सा पुरी काय, अधववटडह होत नाहीं; कारण त्यातं आगम–क्षय इत्याडद नादबलभेद दुलव डक्षले 
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जातात, व वस्तुतः सववच नादबलभेद उच्चारातं येतात—वज्यव असा एकडह नाहीं. आडण केवळ आपात, 
केवळ स्तंभन व केवळ डवराम हे सोिल्यास इतर नादबलभेदातं अनुरणनात्मकता म्हणजे स्वरगुण हा 
असतोच. म्हणून स्वरलयडचडकत्सा ही पूणव ताललयडचडकत्सेंतून टाळता ंयेत नाहीं. अथात् केवळ स्वरागं व 
केवळ तालागं हें फक्त एका टोंकाला गेलेलें  डवश्लषेणसाधन होय. प्रतीडत नेहमीं त्याचं्या एकजीव 
डमश्रणाचीच येते, व लयप्रतीडत ही अशी डमश्रच असते. 
 

तेव्हा ं आपण अवधान केव्हा ं कशावर देतों–देण्याचा डनिय करतों–यावर लयप्रतीडत, 
लयमानडनडिडत ठरणार. या ‘लक्ष देण्याचा’ डवचार पुढें करंू. सध्या ंमुद्दा एवढाच कीं अशा डमश्रप्रतीडतमुळें 
एक ‘मुख्य’ लय व एक अथवा अनेक ‘गौण’ लय असा प्रत्यय कानानंा ं येऊं शकतो. ज्याचें अवधान–
अभ्यास–संस्कार आडद अडधक त्याला हा प्रत्यय अडधकत्वानें व अडधक स्पष्टपणें येईल; व अवधान आडण 
अभ्यास, त्याचप्रमाणें संस्कारक्षमता, हीं अभ्यासानें वाढडवताडंह येतात. 
 

लयप्रतीडतमध्यें जो नादगुण तो अनेकशः ठरेल, व तें आपण कशावर ध्यान देतों त्यावर अवलंबले. 
उदाहरणाथव अमुक एका स्वरनादाच्या (समजा त्याला ‘सा’ म्हटलें) अपेके्षनें सािेतीन स्वरान्तरें उच्चीचा 
दुसरा एक स्वरनाद (म्हणजे त्याला ‘प’ म्हणाव ेलागेल) हें आपलें  लक्ष्य असलें  तर हा उच्चताभेद केव्हा ं
केव्हा ं येतो तें आपण पाहंू. ‘ठाठं ठठंठं’ वगैरेमध्यें ‘ठं’ केव्हा ं केव्हा ं येतो तें पाहंू. ‘वशंीं नादनटी, डतला 
कडटतटीं खोंवडून पोटींपटीं’ यातं ‘ट’ काराकिे, ‘काका, काका अशा सुहाकानंीं’ यातं ‘का’ किे, आपलें  
लक्ष जाईल. असे अनेक दाखले देता ंयेतील. परंतु त्यामंध्यें एकच एक अबाडधतता सहसा आढळत नाहीं. 
उदाहरणाथव, ‘एक तुतारी मज द्या आणडुन’ यातं तकाराची पुनरावृडि आहे ती गौण मानली जाते; “डनयमन 
मनुजासाठीं, मानव नसे डनयमनासाठीं, जाणा” यातं नकाराची पुनरावृडि आहे ती गौण नव्हे परंतु मुख्य 
लक्ष्यडह होत नाहीं. साकल्यानें पहाता ंडदसतें कीं लक्ष्य कोणतेंडह असो, एक असो वा अनेकाचंें डमश्रण असो, 
त्यामधील क्रमाच्या कालमानानें जी प्रतीडत होते ती मात्र सतत कायम रहाते, या कालमानप्रतीडतचें जें 
लयमान तेंच केवळ डसद्धातंमूलक म्हणून घेता ं येतें. या लयमानाचें–म्हणजे लक्षणेनें लयाचें—जें मात्रा 
ककवा लघु हें एकमानप्रमाण, त्याची डचडकत्सा वर केलीच. 
 

‘केवळ’ सामान्य गद्यातं स्वरत्वभेद–बलभेद होतच असतात. उच्चार सुरंू करावयाचा तोच 
जोरदार; अथवा हळुवार उच्चार सुरंू झाल्यावर पुढें नादबल वाढणें; इत्याडद समडवषम ग्रहभेदडह असतात. 
उच्चारक्रमातं जागजागीं थाबंण्याच्या जागा म्हणजे यडतनामक डजह्वेष्टडवश्रामस्थानेंडह असतात. उच्चार जलद 
नंतर सावकाश, सावकाश नंतर जलद अशा ‘यती’ डह होत असतात. उच्चारनादाची उत्पडि–स्ट्स्थडत–लय 
हें तर मुळातंच आहे म्हणून तेवढ्याच फक्त अथानें जागजागीं लयक्षण, लयस्थानें तर असतातच. परंतु या 
कशातंडह केवळ गद्यात लयाचें अमुक एक प्रमाण मानून त्याच्या आधारानें–अनुषंगानें मागोवा घेता ं येत 
नाहीं. (अथव हा एकच उडद्दष्ट असतो). अमुक एक लयमान असें डमळत नाहीं या अथानें ‘केवळ’ गद्य हें 
लयबद्ध मानता ं येत नाहीं. ‘जाहीर भाषणा’ंत कोणाचें कधीं तें आढळतें, परंतु आढळल्यावर लवकरच 
हातातूंन सुटतें. नाटकी संभाषणें [उदाहरणाथव, ‘राजाचंें नावं, भोळा भाव डसद्धीस जाव!’–‘देवास पाव!’ 
(राजसंन्यास); ‘भभूार हलका केला.’ – ‘भभूार जि केला!’ (स्वयंवर); ‘रेवती!’ ‘डप्रयकर प्राणपडत!’ 
(संशयकल्लोल.] अथवा नाटकी भाषणें यातं तें अडधक प्रत्ययकारी, अडधक डटकाऊ होतें. याहून जें अडधक 
डटकाऊ स्पष्ट प्रतीडतचें त्याला ‘चूणवपद’ असें नावं आहे. या चूणवपदातंच स्वरत्वभेद अडधक झाला व त्या 
भेदातंडह ‘अमुक एक’ अशी स्वरलयमानप्रतीडत झाली कीं त्यानंाचं प्रकारपरत्वें चूर्मणका, सवाई, कटाव, 
वगैरे नावंें देतात. ‘ग्राडंथक ओंवी,’ ‘पाठ्य छंद,’ ‘डशडथल रचनेचे छंद’ वगैरे त्यातंच येतात, हे चूणवपद-
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प्रकारच आहेत! हडरदास-कीतवनकार वगैरे मंिळी जें ‘सुरातं’ बोलतात तें चूणवपदच होय! आडण हे 
छंदप्रकारच म्हटलें  पाडहजेत, कारण त्यानें आह्लाद होवो न होवो, उच्चारद्वारा ंआह्लाद व्हावा यासाठींच 
वक्त्याची ती तशी योजना असते व त्यासाठींच काहंीं लयमानडनयमनाचें आच्छादन वक्त्यानें आपल्या 
उच्चारावंर घातलेलें  असतें. कमी–अडधक एवढाच फरक. 
 

चूणवपदातं लयमानडनयमन जेवढें अडधक तेवढें तें लयबद्ध असें म्हटलें  जातें. त्यातं लयागं, 
कलाडवडध, काहंीं प्रस्तारभेद हे तालघटक अडधक येतात, आडण यडत (पु)ं. यडत (स्त्री.), ग्रह, हे तर आधीं 
असतातच. अशा चूणवपदाचें गानडह होऊं शकतें! 
 

प्रस्तुत लेखकानें आपल्या अनुभवावरून एक आिाखा बसवला आहे. स्वरत्वभेद कमींतकमी परंतु 
आवश्यक असा डकतपत झाला कीं जें गद्य तें गीताकिे, जें पाठ्य तें गेयाकिे, झुकंू लागलें  असें म्हणावें? 
असा प्रश्न स्वतःस डवचारून लेखकानें अंदाज बाधंला आहे कीं, अमुक एक स्वरनाद मुख्य कस्ट्ल्पल्यावर 
त्याच्या वर ककवा खालीं कमींतकमी दीि स्वरातंर इतक्या उच्चनीचतेचा दुसरा साधारण जवळचा नाद 
असला (जसें सा–कोमल ग अथवा सा–मंद्रतीव्र ध), आडण डशवाय उलट खालीं ककवा वर कमींतकमी 
अधवस्वरातंर इतक्या नीचोच्चतेचा नाद साधारण जवळ असला (जसें सा–मंद्रतीव्र डन ककवा सा–कोमल रे), 
तर तें ½ + १½ ककवा १½ + १ असें तीन नादामंधील स्वरान्तररूप हें जरी गीत–गेय या सदरातं डनडित 
असें कोणी घातलें  नाहीं तरी तें गद्य या सदराबाहेरच मानलें  जाईल.–येथें हे तीन नाद एकापढुें एक 
असावयाची गरज नाहीं, ते स्पष्टतेनें साधारण जवळचे, इतर नादाचं्या मानानें काहंीं दीघव असे असले म्हणजे 
पुरतें. 
 

म्हणून चूणवपदाचें नाना प्रकार हेडह गेय होऊं शकतात व कधीं होतातडह. यजुस्–ऋचापठण 
गायनासमान होतें तें असेंच. 
 

चूणवपदाच्याच एका प्रकाराला कोणी गाथा म्हणतात. परंतु मुळाचा डवचार केल्यावर लेखकाला 
असें वाटतें कीं ज्या ज्या छंदाचंें ‘शास्त्रडनयमन’ त्या त्या काळीं त्या त्या छंदोडवदानंीं केलें  नाहीं (कारण ते 
छंद त्याकाळीं नव,े देशी असे असतील) [वैडदक वाङ्मयावरून स्पष्टच होतें कीं गाथा ही गाइली जात असें. पहा-ऋक्सडंहता १·७·१ 
तैडिरीयसडंहता ५·१·८, बौधायनश्रौतसूत्र १५·८·९, आपस्तंब श्रौतसूत्र २०·६, डहरण्यकेशीय श्रौतसूत्र १४·२, शतपथब्राह्मण १३·१·६. काहंीं गाथा ही 
गुणगानात्मक असेंडह आहे–पहा तैडिरीय ब्राह्मण १·३·२ वरील सायणभाष्य– “राजाऽमात्यादीना आसमन्तात् प्रशसंनम्, ताडद्वषया नाराशसंी गाथा 
।” डशवाय पहा–कात्यायन श्रौतसूत्र २०·२, ब्राह्मणा यजमानस्य यज्ञदानयुक्ताः स्वयंकृता डतस्रो गाथा गायन्त्युिरमदं्राम्।” यातं स्पष्टच झालें  कीं 

स्वकृत गीतगान, लौडकक डवषय हे त्या काळीं होतेच! ‘गायस्ट्न्त’ या शब्दरूपावरून काळडह अंदाजता ं येतो.] ते ते केवळ बाधूंन 
(बासनातं) ठेवलेले याअथीं ‘गाथा’ हें स्थूल वगीकरण असावें; म्हणजे गाथा ही एक कंठाळ आहे. कारण 
पूवीं ज्या काहंीं प्रकारानंा ं गाथा म्हटलें  जाई त्याचंें कालान्तरानें काहंीं डनयमनडह केलेलें  आढळतें. 
बासनातंील वस्तु उचलून तपासून नीट वगीकृत केली गेली असें झालें . (गाथा  ग्रडथत). 
 

गायत्रीनामक ‘मंत्र,’ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीराम जयराम जयजयराम इत्याडद ‘मंत्र,’ हेडह 
चूणवच. परंतु ‘राम,’ सोऽहं’ हे चूणव असले तरी त्यामंध्यें एक डवशषे आहे. त्यातंील उच्चार हे अल्प 
कालावडधनें पुन्हापंनु्हा ंतेच तेच तसेच्या तसेच होतात. अवधान प्रत्येक अक्षराकिे देणें नको कारण अक्षरेंच 
थोिीं. म्हणून कीं काय, हे ‘जप.’ मात्र गायत्री वगैरेंचें तें ‘पुरिरण’. राम् हें गेय होत नाहीं परंतु राम्राम्राम्
राम् राम्राम्राम्राम् हें गेय होऊं शकतें. 
 



 अनुक्रमणिका 

चूणवपदातंील यडतनामक डवरामस्थानें डनयडमत कालानें आलीं कीं तें ‘पद्य’ बनंू लागतें, त्याला 
गीतरूपडह अडधक येऊं शकतें. अडतस्पष्ट असें डवरामस्थान नेमक्या कालावडधनें वारंवार येऊं लागलें  कीं 
त्यामुळें होणाऱ्या एकेका पदक्रमाला–शब्दक्रमाला ‘चरण’ म्हणता ं येतें. या डवश्रामस्थानाव्यडतडरक्त इतर 
(गौण) डवरामस्थानें त्या त्या चरणातं येतील तेते तेथील यडतभाग. चरणातंील यतींमुळें होणारे खंिडह 
प्रत्येक चरणातं समान असतील तर तें सवव डमळून ‘वृि’. (चरणातंगवत यडत एकच असावा, चरणान्तगवत 
यडत एकच असावी, ककवा चरणान्तगवत खंि समानच असाव,े असें अवश्य नाहीं.) एकामागून एक चरण 
समान आहेत कीं एकाआि एक कीं आणखी काहंीं, यावरून वृि सम अथवा डवषम असें मानतात. चरणान्तीं 
साम्यावस्था अडतस्पष्ट असें म्हणता ं येईल, परंतु यमक आवश्यक असें नव्हे. यमकामुळें  चरणसाम्य आडण 
साम्यावस्था हीं सुबोध होतात एवढेंच. सवव चरण सारखेच दीघव असलेच पाडहजेत असें नव्हे. तसे असलेल्या 
वृिाचंें डनयमनवणवन गं्रथातं बाहुल्यानें आढळतें इतकें च. अक्षरावरून लयमान ठरडवलें  कीं तें (अक्षर) वृि, 
मात्रावंरून ठरडवलें  कीं जाडत ककवा मात्रावृि, अशी पडरपाटी आहे खरी, परंतु सवव वृिें हीं शेंवटीं मात्रावृिेंच 
ठरतात हें पूवी डलडहलेंच. ही पडरपाटी संस्कृत भाषेचे प्रमाण उच्चार, लघुगुरंूचें ठराडवक ऱ्हस्वदीघंत्व, 
पाळलें  तरच ठीकठाक होईल, अन्यथा–देशी भाषातं—नाहींच. 
 

तर अशा प्रकारें छंदातं आवतवन व (डतस्रचतस्राडद) जाडत हे तालघटक कमीअडधक प्रमाणातं 
दाखल होतात; काल, डक्रया (उच्चार), अंगें, ग्रह, जाडत, कला (डवडध), (दु्रताडद) लय यडत, प्रस्तारभेद हे 
नऊ तालप्राण व आवतवन अशा दहा घटकानंीं युक्त अशी चरणपरंपरा बनते, एकेक उच्चाडरत चरण हा 
एकेक ठेका होतो आडण एकेक चरणरूप हें तो तो ताल. यातं ‘मागव’ नाहीं कारण देशीभाषातंील वाक्यें–
शब्द–पदें हीं अबाडधतपणें मागावलंबी राहंू शकत नाहींत. “ठो  ऽठों  ऽआ  ऽडणक” येथपयंत डचत्रमागव 
राडहला, परंतु त्यापुढचे “फा  ऽिफा  ऽिक  डरती  ऽ” हे शब्द डचत्रमागोच्चाराचे नव्हेत कारण त्यातंील 
बलागमवणव तीनतीन लघंूच्या अवकाशानें आले दोनदोन लघंूच्या (ककवा एकेका गुरुच्या) नव्हे : अशींच 
उदाहरणें आढळतील; मागानुसारी उच्चाराचंीं उदाहरणें अडत डवरल. 
 

भारतीय परंपरेप्रमाणें अक्षर हें लयमानप्रमाण. फासी–आरबी परंपरेप्रमाणें वणवपद हें प्रमाण, त्यातं 
वणवपदाची अंतगवत लघुगुरुडचडकत्सा ही नंतर स्वतंत्रपणें व्हावयाची व लयानुभव वणवपदानुंसार घ्यावयाचा. 
खंि हें एकमान घेतल्यास खंिान्तगवत मात्रा व जाडत याचंी डचडकत्सा नंतर व्हावयास हवी. तसें डवचारधोरण 
पटवधवनानंीं घालून डदलें . यातं अमुकच बरोबर असें नाहीं. एकाच वळेीं मुख्य व गौण अशा उभय लयाचंी 
प्रतीडत येते हें कळलें  कीं डवषयातं वादाचें कारण नाहीं. (लाटेवर आरूढ झालेल्या तरंगाचंा दृष्टातं पूवीं 
डदलाच.) मात्र आपलें  छंदःशास्त्र, तालशास्त्र, उच्चारडशक्षा, हें अक्षरकालप्रमाण मानणारें आहे व त्याप्रमाणें जें 
आढळतें तें तेवढ्या काटेंकोरपणें इतर तऱ्हानंीं अजून कोणी साडंगतलेलें  नाहीं. म्हणून कोणी नवा पाडणडन, 
नवा कपगल उत्पन्न होईपयंत आपलें  परंपरागत लयतालशास्त्र हेंच, नव्या शोधानुंसार काहंीं फेर करून 
वाढाव करून, प्रमाणग्राह् मानणें अडधक योग्य व उपयुक्त आहे. 
 

या सवव डवचारातं लयमान, मात्रा याचंें ‘डनयमन’ म्हटलें . डतस्रचतस्राडद जाडत, यडत वगैरे, या 
डनयमनानुसारच होतात. हें डनयमन म्हणजे काय? 
 

डनयडमततेचा एक प्रकार म्हणजे सववत्र समानता. एक, एक, अशा मात्राकालामंध्यें प्रत्येकीं एक, 
एक (अथवा दोन, दोन...इत्याडद) उच्चारभेद–स्वरत्वभेद, बलभेद–व्हावयाचे. हें मागानुसारी. तें प्रत्यक्षातं 
देशीभाषातं नाहीं. आडण तें रंजकडह नाहीं असें ठरतें. त्यातं पुन्हा ं ऱ्हस्व कालान्तरानें तेच ते उच्चार होत 
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राडहले तर त्यानें डचिलय होऊं लागण्याचा संभव असतो आडण जपाडदकाचंा तोच उदे्दश आहे. म्हणून 
अडतशय समकाल उच्चार रंजकतेसाठीं वज्यव. [आपल्या छंदडववेचकानंीं ‘छादंस’ म्हणणी म्हणून जी टूम काढली ती भाषेची बुद्ध्या 
खेंचताण करून ‘एक–एक’ अशा दीघव अक्षरोच्चारक्रमाची म्हणजे गुरुप्रमाण धु्रवमागाची बहुताशंीं कृडत्रम ‘म्हणणी.’ ‘छंदोमुस्ट्क्त’ म्हणून त्यानंतर जी 

रचनेची नवी टूम उपटली डतच्यातं हेंच आहे, हल्लीं नव े नव े छंद म्हणून जी कडवता म्हटली जाते ती बहुधा चूणवपदगाथा होय.] अडतशय 
डवषमकाडलक ‘केवळ’गद्य–उच्चारडह केवळ नाददृष्ट्या रंजकतेसाठीं वज्यव. याचं्यामध्यें पिणारे, 
समानतेमध्यें वैडचत्र्यवैडवध्य दाखडवणारे, डवषमकाडलक उच्चारडह रंजक होतात म्हणजे छंदरूप घेऊं 
शकतात. परंतु चूणवपदाच्या गद्यप्राय अवस्थेकिून गीतगानाच्या अवस्थेकिे जावयाचें तर त्या 
वैडचत्र्यवैडवध्यातंडह काहंीं डनयमन, काहंीं प्रमाणबद्धता साधावी लागते. 
 

ही प्रमाणबद्धता ‘मात्रा’ नामक संख्यात्मक मापानें मोजता ं येते म्हणून डतचें संख्यात्मक वणवनडह 
स्पष्ट, सूत्रमय असें होऊं शकतें व तसें ‘डवष्कंभक’ या भागातं दाखडवलेंच. तेथें असेंडह डलडहलें  कीं रंजकतेचें 
(म्हणजे रंजकतेच्या प्रमाणबद्धता या आवश्यक लक्षणाचें) अडधक तकव युक्त वणवन सध्यातंरी इतर मागांनीं 
करता ंयेईलसें वाटत नाहीं. ज्यानंा ंगडणतातंील अंकोपपडि, श्रेणींची उपपडि (डथयरी ऑफ् नम्बस्व, डथयरी 
ऑफ् सीके्वस्ट्न्सस्–सीरीज्) वगैरे डवषय माहीत आहेत त्यानंा ं हें पटेल. परंतु इतरानंा ं तें एकागंी, 
हेकटपणाचें वाटेल. म्हणून प्रमाणबद्धता व रंजकता याचंा काहंीं अन्य डवचार साधावयास हवा. 
 
ऊ) प्रमािबद्धता ि रंजकता 
 

या डवषयाबद्दल फार सावध–साशकं राडहलें  पाडहजे, कारण त्यातं ‘सौंदयव,’ ‘मानस’ इत्याडद 
‘शास्त्रा’ंतील भाकि कल्पनाडवलास व शब्दभारुि फार घुसलेलें  आहे. प्रमाणबद्धता व रंजकता याजंबद्दल 
प्रायोडगक शास्त्रपूत डवचार जे ग्राह् आहेत, ज्यामंधील डनष्कषांवर एगोनॉडमक्स्, ह्मू्न् इंडजडनयकरर्ग, 
इण्िस्ट्स्रय् ल ् डिझाइन् या ताडंत्रक डक्रयाशास्त्रडवद्या आधाडरलेल्या आहेत– फळें देत आहेत, तेवढेच फक्त 
येथें पाहंू. आडण तेंडह त्रोटकपणेंच कारण हा या पुस्तकाचा मुख्य डवषय नाहीं. 
 

संगीतडवषयक भारतीय गं्रथातं रंजक, मधुर, सुश्राव्य, हृद्य असे शब्द आढळतात. इतरत्र 
संदभवडवषयपरत्वें मोहक, रमणीय, कान्त, आकषवक, सौष्ठवयुक्त इत्याडद शब्द वापरलेले डदसतात. 
कोणत्या इस्ट्न्द्रयावाटें डचिबोध डमळाला या अनुरोधानें शब्द डनविला जातो, व तो बोध डकती कसा डमळाला 
यापरत्वें डनविलेल्या शब्दातूंन एक उचलला जातो. डचिाचें अवधान ओढलें  जाणें, तें अवधान त्या बाह् 
डवषयाकिे जखिलेलें  रहाणें, त्या बाह्डवषयाचा प्रत्यय बुडद्ध व मन याजंकिे पोहोंचणें, बुडद्धमनाकंिून 
स्मृडतसंग्रहातंील काहंीं स्मृडत जागतृ केल्या जाणें व त्याचंा प्रत्ययबोधडह त्याच वळेीं मनातं उभा रहाणें व 
कधीं काहंीं तुलना होणें, काहंीं तकव -काहंीं पूववबोधपडरष्करण याडंशवाय इतर (बहुताशंीं सध्या ंअज्ञात अथवा 
नीट माहीत न झालेले असे) अन्तःकरणव्यापार होणें, वगैरे डक्रया इस्ट्न्द्रयद्वारा ंडवषयग्रहणातं होत असतात. 
या डचिबुडद्धव्यापारामध्यें क्रीिात्मकतेचा जेवढा भाग, म्हणजे बुडद्धक्लेश कमी परंतु शून्य नव्हेत आडण 
डचिव्यापार अत्यंत एकाग्रता मागणारे नव्हेत असा जेवढा भाग, तेवढा मनाला अनुकूलभाव होतो म्हणजे 
तेवढें सुख होतें. हाच रंजकताऽनुभव, आडण त्या संदभांत त्या व्यस्ट्क्तला त्यावळेीं तो डवषय रंजक. हा 
लेखकाचा डवचार पूवीं डलडहलाच. तो भारतीय परंपरागत डवचाराचंा आधार घेऊन, व प्रचडलत वैज्ञाडनक 
पाडिमात्य डवचाराशंीं सुसंगत असा, आहे असें लेखकाला वाटतें. 
 

हृद्यता, रंजकता इत्याडद गुणधमव बाह् वस्तंूतडह नव्हेत अथवा डचिबडुद्धमनातंडह नव्हेत, तर ते 
उभयताचं्या संयोगामुळें  (मात्रास्पशामुळें) झालेलें  ‘डनमाण’ असतें. अथात् व्यस्ट्क्तप्रकृडतप्रवृडिपरत्वें यामंध्यें 
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काहंीं िावें–उजवें असणार. कोणाला काय डकती रंजक वाटतें व तें डकती तीव्रतेनें वाटतें यातं न्यूनाडधक्य 
होणारच. या डवषयातं ‘बहुमत’ हें डनणवयकारी म्हणता ं येईल असें नाहीं. डशवाय कोणाचे पूववसंस्कार फार 
सुप्त तर कोणाचे स्मृडतजागडृतव्यापार अडधक प्रबल, असे अनेक भेद असू ंशकतात. कोणी केवळ डवषयाच्या 
पार्मथव प्रतीडतवरच कें डद्रत होईल तर कोणी बुडद्धद्वारा ं डवषयाचा अथवसंदभव पाहण्यातं गकव  असेल. अशा 
डवषयाचंा अभ्यास संख्याशास्त्रपद्धडतनें (स्ट डटस्ट्स्टकली) होतो परंतु या डवषयातं ती पद्धडत शास्त्रशुद्ध अशी 
वापरली गेली कीं नाही हें ठरणें कडठण; कारण एक डवषयभाग, एक डवषयभाग असे सुटे करणें (आय्
सोलेकटग द के्विन्) फार अवघि. परंतु काहंीं गृहीतावंर बुद्ध्या आधाडरलेल्या रचना हृद्य, रंजक, 
सुखदायक होतात असे प्रयोग झालेले आहेत व त्यातं चागंलें  फळ डमळालें  आहे. (डवमानाच्या डशल्पातं जन्म 
घालवलेल्या एका जगडद्वख्यात् इंडजडनयर्चें म्हणणें आहे कीं डवमानाचा नमुना कसा डदसतो–‘चागंला’ कीं 
कसा–यावरून डवमान कसें उिेल हें मी सागंू ंशकतों; जें डवमान उिम उितें तें डदसावयाला ‘चागंलेंच 
असतें;’ आडण हें त्याचें म्हणणें अनुभवाला उतरलेलें  आहे). 
 

हृद्य, मधुर, मोहक, रमणीय इत्याडद वाटणाऱ्या ज्या बाह् वस्तु, त्यामंध्यें पुढील लक्षणें असतात 
असें मानलें  आहे. 
 

(१) एकडजनसीपणा, एकमेळ. (हामवनी. परंतु संगीतातंील हामवनी ती वगेळी, तेथें तो शब्द 
पाडरभाडषक–यौडगक–आहे व त्याचा सबंध एककाडलक स्वरलयान्तराशंीं आहे). रंजक वस्तुचे जे 
घटकभाग ते परस्पराशंीं अशा संबधंाचें व प्रमाणाचें असतात कीं त्यातं जरा काहंीं कमी अथवा अडधक झालें  
कीं रंजकता–हृद्यता तेवढ्या मानानें डबघिते. म्हणून रचना रंजक व्हावी यासाठीं एकूण वस्तुचा 
‘एकडजनस’ कसा काय योडजलेला आहे याचें अनुसधंान असावें. 
 

[टीका. — हें संडदग्ध आहे. स्पष्ट पडरभाषा–व्याख्या होत नाहीं. स्पष्टता आहे ती केवळ संख्यात्मक 
आहे, गुणात्मक नाहीं. पण उडद्दष्ट गुणात्मक आहे, संख्यात्मक नाहीं. पुन्हा ंअमुक एक हा वस्तुघटक कीं 
वस्तुघटकाचा भाग अथवा एकाहून अडधक वस्तुघटकाचंें डमश्रण, हें नेमकें  डनडित ठरेलच असें नाहीं; 
मात्राडवचारातं आपणालंा हें डदसलेंच.] 
 

(२) व्यवस्थाडनयमनासडहत वैडवध्य. (ऑिवर् वुइर्थ व्हराय्टी). त्या त्या घटकाचं्या 
परस्परन्यासामध्यें काहंीं योजना, व्यवस्था याचें डनयमन असतें. परस्परसंबंधामंध्यें काहंीं डनयडमत 
रीडतपद्धडत असते. 
 

यातंच अंतभूवत होणारीं गुणलक्षणें म्हणजे घटकाचंी समप्रमाणसंगडत (डसमेरी), घटकाचंा 
परस्पराशंीं तुल्यभाव (ब लन्स्), त्या तुल्यभावातंच मधूनमधून वैलक्षण्य–व्यडतरेक–व्यत्यय (कॉण्रास्ट्), 
घटकाचंी प्रतीडत एक एक अशी सुटीसुटी न होता ंअखंडितपणें होण्याचा धमव (कस्ट्ण्टन्युइटी), इत्याडद होत. 
 

एकीककिे व्यवस्थाडनयमन व दुसरीकिे वैडवध्य अशीं हीं परस्परडवरोधी लक्षणें आहेत; त्या 
डवरोधामधून ‘मध्यममागव (तिजोि)’ साधला गेला कीं अडतक्रम टळतो आडण रंजकता वाढते. 
 

[टीका — हेंडह संडदग्धच आहे. वरील टीकेचा भाग येथेंडह लागू ं होतो. डशवाय या लक्षणाचंी 
परस्परडचडकत्सा करणारामंध्यें मतभेदडह पुष्कळ आहेत]. 
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वर जीं अंतभूवत गुणलक्षणें साडंगतलीं त्यामंध्यें प्रत्येकीं काहंीं तारतम्यडववके असतो, व तो ती वस्तु, 
डतचें उडद्दष्टप्रयोजन, डतचें उडद्दष्ट कायव हें काय कसें यावरून (फंक्शन््) केला जातो. म्हणून 
वस्तुकायवप्रयोजन हें रंजक वस्तुचें डतसरें लक्षण. 
 

(३) वस्तुकायवप्रयोजन. (फंक्शन््). डनहेतुक, डनष्प्रयोडजत, डनष्कायव अशी वस्तु असते काय व 
असल्यास ती रंजक– हृद्य होते काय याबद्दल प्रयोग झाले नाहींत. (कल्पनाडवलास भरपूर आहे तो 
आपणासं वज्यव). वस्तुचें जें कायवप्रयोजन असेल तें साधलें  पाडहजे. म्हणून वस्तुची रचना घाट, मािं, 
[“आकृडतबंध!” अथवा आराखिा. पण घाट–मािं हे प्रत्यक्ष, आराखिा फक्त आधीं योजलेला.] जो काय असेल तो त्या त्या 
कायवप्रयोजनाला अनुसरून, त्याशीं सुसंगत, त्याला साहाय्यक असा असतो. ज्या वस्तंूमध्यें ‘व्यावहाडरक 
उपयुक्तता’ हा हेतु नाहीं (उदाहरणाथव “कलावस्तू”) त्यामंध्यें डनमात्यानें स्वतः काहंीं कायवहेतुप्रयोजन 
ठरवलेलें  असतें (असें म्हणतात), व त्या अनुरोधानें त्याची ती तशी डनर्ममडत असते, (असें मानतात). जर 
पाहणारा–ऐकणारा इत्याडद त्या वस्तुची प्रतीडत घेणारा हा, तें कायवहेतुप्रयोजन जाणू ंशकला तर त्याला ती 
वस्तु रंजक वाटो न वाटो, डनदान त्याचे डचिबुडद्धव्यापार हे डनमात्याच्या डचिबडुद्धव्यापाराशंी डवसंवादी–
डवरोधी असे पूववदूडषत होणार तरी नाहींत. म्हणजेच, डनमात्याशीं तात्पुरता तरी सहानुभव (डसम्पथी) 
असावा, मग तो मुद्दाम आणलेला (एम्पथी) का ंनसो. 
 

[टीका :– डनहेतुक डनर्ममडत, सहानुभव या कल्पना आल्या कीं आपण खोल पाण्यातं चाललों; हा 
सववच डवषय अनभ्यस्त आहे व त्यातं शब्द–पाडंित्य, कल्पनाभारुि हेंच फारफार अडधक आहे]. 
 

(४) अन्तभूवत गुणलक्षणाचंा जो तारतम्यडववके म्हटला त्यातंील मुख्य भाग पुढीलप्रमाणें. 
 

घटकाचंी समप्रमाणसंगडत (डसमेरी) हें लक्षणच हटानें घट्ट धरून बसलें  आडण तसें करतानंा ंजर 
वस्तुच्या कायवहेतुप्रयोजनाला (फंक्शन् ) बाध आला, तर असा अत्याचार रंजक होत नाहीं. 
 

घटकाचंा परस्परतुल्यभाव (ब लन्स्) मात्र अवश्य असतोच. 
 

[टीका :– परस्पर तुल्यभाव म्हणजे नेमकें  काय व तो कसा ठरवावयाचा? तो कमी अडधक डकती 
झाला कीं रंजकता अमुक इतकी कमी झाली? हें सवव संडदग्ध व नानामतानंी बुजबजुलेलें  आहे]. 
 

वैलक्षण्य–व्यडतरेक–व्यत्यय हे शब्द इंग्रजी ‘कॉण्रास्ट्’ पेक्षा ंअडधक अथववाही व स्पष्ट आहेत! 
‘कॉण्रास्ट्’ म्हणजे ‘स्पष्टपणें’ वगेवगेळ्या अशा (दोन?) वस्तुघटकामंधील परस्परतुल्यभाव असें म्हणतात. 
अशा या ‘कॉण्रास्ट्’मुळें  इंडद्रयें आकर्मषलीं जातात व डचि अवधान देऊं लागतें. परंतु ‘कॉण्रास्ट्’ अडतशय 
झाला कीं डनर्ममडतमध्यें दंभ प्रतीत होतो, अडतशोभेच्या हव्यासाचा पडरणाम उलट होऊन श्रोता–पे्रक्षक 
वगैरेंच्या डचिव्यापारातं संभ्रम व अस्ताव्यस्तपणा येतो, व रंजकता जाते. 
 

घटकाचंी अखंिप्रतीडत होणें (कस्ट्ण्टन्युइटी) हें व्यवस्थाडनयमनावर अवलंबून आहे. परंतु याबद्दल 
अमुक एक असा डसद्धान्त नाहीं. 
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(५) रंजक वस्तुचें आणखी एक लक्षण म्हणजे स्पष्टप्रतीडत (डसस्ट्म्प्लडसटी). ही सोंपेपणामुळें  येते 
म्हणतात. प्रथम एक प्रतीडत येते, मग डतच्यातंील घटकाचें बारकाव े डदसू ंलागतात. त्यातं काहंीं मुख्य व 
काहंीं गौण असतात. गौणानंाचं प्राधान्य आलें  तर स्पष्टप्रतीडतला बाध येऊन रंजकता कमी होते. डनमात्याचें 
उडद्दष्टकायवप्रयोजन हें त्याला स्वतःला जेवढें स्पष्ट व एकडजनसरूपानें अवगत असेल डततकें  हें 
रंजकत्वलक्षण त्याला डनर्ममडतमध्यें अडधक आणता ं येईल. कारण मुख्य व गौण याजंबद्दल त्याचा नेमका 
डनिय झालेला असेल. 
 

डनयमन व कायवहेतुप्रयोजन हें जेवढें स्पष्ट व उडद्दष्टाशीं सुसंगत असें प्रत्यक्ष कळेल तेवढी ती डनर्ममडत 
रंजक होऊं शकेल. 
 

(६) मुख्य घटकामंध्यें जशी प्रमाणबद्धता, तशी गौणामंध्येंडह प्रमाणबद्धता असणें अडधक रंजक. 
अशा प्रकारें प्रमाणबद्धतेचेडह मुख्य व गौण असे भाग होतात. मात्र गौण हें गौणच व्हावें, त्यालाच प्राधान्य 
येऊं नये. 
 

(७) रंजकता ही ‘शलैी’मुळें डह येते. आपल्या नाट्यशास्त्रम्मधील रीडत–गीडत–वृडि हें शलैींतच 
येतें. गायनातंील शुद्धा–डभन्ना–गौिी–वसेरा–साधारणी हे जुने ‘बाज’ ककवा आज अपडरडचत अशा 
खंिार–नौहार–गौिार–िागूर या ‘बानी,’ ककवा अमुक गवयाचा ‘बाज’ (यालाच कोणी गावंाचंीं नावंें 
देऊन, त्या गवयाच्या सवव पठिीला त्यातंच घालून, ‘घराणें’ म्हणूं लागले आहेत), ककवा डसतारखानी–
मसीतखानी–डफरोझखानी–रझाखानी हे सतारीचे अथवा डदल्ली–अज्रािा–पूरब–बनारस वगैरे तबल्याचे 
‘बाज,’ यातं इतर गोष्टींबरोबर शलैी हेंडह असतें. शलैी (स्टाइल)् म्हणजे रचनारीडत, पद्धडत. 
 

कधीं शलैीलाच इतकें  महत्त्व देतात कीं कायवहेतुप्रयोजन, रंजकता, ककबहुना डनदान ताडंत्रक 
आवश्यक पर्थयें हीं सुद्धा ंगौण केलीं जातात. अशा प्रसंगीं कधीं आढळतें की आवश्यक त्या डकमान अपेक्षाचं्या 
पूर्मतसाठीं ज्याचंी काहंीं गरज नाहीं–उलट जे नसले तर बरें–असेडह घटक ‘शलैी’ मध्यें घातले जातात. 
श्रोता–पे्रक्षक आडद जे ‘ग्राहक’ त्याजंकिे आपला माल पोहोंचडवण्यासाठींडह हा प्रकार केला जातो. [या 
डवधानाचा डवस्तार वाचकानंीं आपल्या मनाशीं अवश्य करावा, व ग्राहकाशंीं सपंकव  साधून देणारे जे ‘प्रडसद्धक’ त्याचंाडह डवचार त्यातं यावा!] 
 

वस्तुरचनेचा एकूण घाट हा कायवहेतुप्रयोजनावरून ठरतो, ठरावा. आडण घाटामुळें 
कायवहेतुप्रयोजनाची डसडद्ध होते, व्हावी. हें शलैीमध्यें साधलें  तर ती शलैी रंजक होऊं शकेल, होऊं शकावी. 
म्हणून रंजकतेसाठीं शलैीमध्यें वर साडंगतलेला घटकडववकेडह असावा, घटकामंध्यें काहंीं प्रमाणबद्धता, 
काहंीं डनयमन, डनयोजन डदसावें. यामध्यें शोभा–सजावट–शृगंार याला भरपूर वावं आहे. परंतु ज्या 
सजावटीमध्यें केवळ दुबोधता, स्ट्क्लष्टता, गूढता, ‘लघुप्रडतष्ठा’ भरलेली आहे अशी सजावट 
(ऑब स्क्यूर स्ट्ण्टस्ट्  ऑनवमेण्टेश्न्) रंजकतेला बाध आणते. 
 

शलैीचे नव ेप्रकार ककवा ‘नवी शलैी’ येते ती डनदान तीनापंकैीं एका तरी कारणानें साध्य होते. 
एकतर, ताडंत्रक आवश्यकता–प्रयोजन–अपेक्षा याचंी पूर्मत करण्याचे नव े उपाय, नवीं साधनें हस्तगत 
झाल्यामुळें. दुसरें, नवा मालमसाला उपलब्ध झाल्यामुळें. आडण डतसरें, रचनेचे नव ेव्यूहपयाय, नव े डवडध 
डमळाल्यामुळें. शलैी एकदा ंरुळली व डतचा हरघिी छापखान्यातूंन–टाकंसाळींतून काढल्यासारखा तोचतो 
प्रत्यय येत राडहला कीं एक ठराडवकता होते. ठराडवकतेमध्यें बुडद्धला क्रीिाखाद्य उरत नाहींसें होऊं लागतें. 
रंजकतेसाठीं काहंीं बदल करण्याची प्रवृडि होते. काय आडण कसें, यामंधील ‘कसें’ हें तेथें महत्त्व पावलेलें  
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असतें. केवळ ताडंत्रक प्रयोजन सफल झालें  तर वस्तुमध्यें रंजकता येईलच असेंडह नाहीं. केवळ ‘कसें’ हेंच 
बदललें  तर जो बदल होईल त्याहूनडह ‘काय’ यातंील बदल हा अडधक मूलगामी; तो जेवढा अडधक तेवढी 
ती शलैी–रीडत–पद्धडत, तो डवडध, हें ‘नवें.’ 
 

हा डवषय ग्राहकावर, त्याच्या संस्कार–अनुभव–चया याजंवर अवलंबून आहे. ज्या समाजातं तो 
ग्राहक वावरतो त्या समाजाच्याडह तत्कालीन आचारडवचारसंस्काररीती इत्यादींचा त्यातं संबधं येतो. 
ज्याला सामान्यतः अमुक समाज म्हणतात त्यातंडह श्रीमतंगरीब, डशडक्षत–अडशडक्षत, मूळचे उपरे, नािणारे 
निलेले, असे अनेक भेदपोटभेद असतात, त्यापंरत्वें रहाणी डवचारसरणी यातंडह नानाभेद असतात. माणूस 
रोजरोटी कशी कमाडवतो, कोणत्या मागानें कमाडवतो, यावर त्याची रहाणी–डवचार–संगडत हें सवव बहुताशंीं 
ठरतें. म्हणून एकचएक डसद्धान्त असा ठरत नाहीं. परंतु त्या त्या ग्राहकाच्या आकाकं्षाअपेक्षा व भाववृिी 
याचं्याशीं नवा होऊं घातलेला फेरबदल हा संबंडधतच नसेल तर तो ग्राहक तो बदल मान्य करण्यास 
अनमानच करणार हें खरें. 
 

समाजजीवनातं नाना डक्रयाप्रडतडक्रया करणारे अनेक मानवसमूह व त्या प्रत्येकातं एकेक माणूस हा 
एकेक घटक, अशा एकेका माणसाचेडह त्याच्या समूहावर होणारे व समूहाचे त्याच्यावर होणारे 
संस्कारप्रडतसंस्कार, असा हा डवषयडवचार होतो. नवें मान्य–अमान्य करणें यालाच तो लागू ंआहे असे नव्हे 
तर अमुक एक ठराडवक तें रंजक आहे ककवा नाहीं यालाडह लागू ंहोतो. परंतु हें ‘समाजडचत्रण’ हालतें आहे. 
समाज, उपसमाज, माणसें, त्याचं्या परस्परडक्रया हें सतत बदलत असतें. त्यातंील बदल मोठे होतात, 
संख्यात्मकता ही गुणात्मकतेमध्यें पडरणत होते, तेव्हा ं ‘नवें’ येतें. परंतु या सवव गडतमानतेचा डवचार अजून 
डमळाला नाहीं म्हणून, व जेवढा उपलब्ध त्याला (िायालेस्ट्क्टक्स्ला) या पुस्तकातं स्थान नाहीं म्हणून, 
केवळ उल्लेखच पुरे. 
 

भाडषतातंील रंजकता व प्रमाणबद्धता याजंबद्दल डवचार करतानंा ं मुळातं हें पाडहलें  पाडहजे कीं 
साधारण मनुष्य ऐकतो तेव्हा ंमुख्यमुख्य असें काय घितें? 
 

—प्रथम असें कीं माणसामाणसाचं्या ‘श्रवणातं’ फरक असतो. त्यापंैकीं श्रोत्रातंील म्हणजे कान 
वगैरे भौडतक इंडद्रयामंधील फरक तर स्पष्टच आहे. सूक्ष्म श्रवण हें या बाबतींत ‘डतखट काना’ं मुळें  होतें व 
काहंीं अभ्यासाने कानाचंा डतखटपणा वाढवता ं येतो. डशवाय असें कीं ऐकतानंा ंआपण डनवि करतों, जें 
ऐकावयाचें तेंच ऐकतों! गदीमध्यें खूप आवाज असतात त्याजंकिे आपलें  लक्षडह नसतें, पण आपल्या नावंानें 
मारलेली हाकं आपणासं ऐकंू येते. उलट घराजवळ आगगाड्याचंी–कारखान्याचंी धिधि चाललेली 
असली तरी आपल्याला सरावानें ती दुलव डक्षता ं येते. जें ऐकावयास नको तें आपण ऐकत नाहीं. (अथात् 
याला मयादा आहेत). परंतु जें ऐकावयाचें तें ‘नीट’ ऐकावें तर श्रवणातं व्यत्यय येतोच. केवळ दोनच 
स्वरनाद वाजत असले तरीडह एक दुसऱ्याच्या श्रवणातं व्यत्यय आणतो : ‘बीट्’ नामक परस्परस्वरपीिा 
होण्याइतके जवळ नाद असले तर व्यत्यय त्रासदायक नव्हे, परंतु त्याहून जरा दूरान्तराचे पण डनकटस्वर 
असले तर जो अडधक बलवान् तो डचि ओढून घेतो. परंतु त्याच्या वरच्या स्वरावर त्याचें जेवढें ‘आच्छादन’ 
(मास्ट्स्कंर्ग) पितें तेवढें खालच्या स्वरावर पित नाहीं. दोन स्वरनाद प्रत्यक्ष उमटत असता ं डतसराच 
एकादा आणखी ऐकंू येतो–कधीं त्याला भौडतक अस्ट्स्तत्व असतें; परंतु डमर्थयाभास होण्याचाडह एक (सब
जेस्ट्क्टव्ह्) प्रकार आहे. ‘हा नाद अमुक उच्चतेचा’ याचा डनिय अडतशय त्वरेनें होतो–सामान्यासं १/४० 
सेकंद तर स्वरज्ञान्यासं १/१०० ते १/५० सेकंद इतका काळ पुरतो. परंतु तेवढा काळ तो नादभास 
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डटकतोडह! म्हणजे भौडतक नाद संपल्यानंतर त्याचा भास १/५० ते १/१०० सेकंद इतका तरी चालंूच 
असतो! नादधमवजाडत, स्वरोच्चतानीचता व स्वरबल यातंडह एक गुण दुसऱ्यातं व्यत्यय आणतो; 
उदाहरणाथव, स्वरबल बदललें  कीं धमवजाडत व उच्चता याचं्या प्रतीडतबद्दलचा डनणवय लवकर होत नाहीं व 
कधींतर त्या डनणवयातं चूकडह होते. आणखी–एक प्रस्तुत संदभांत महत्त्वाची–गोष्ट अशी कीं कान ‘सवलत 
घेतात, सूट देतात.’ उदाहरणाथव, अमुक एक स्वरनाद नेमका असा असा हवा असें जरी माहीत असलें  तरी 
तंतोतंत तसा नाद डमळेपयंत कान ‘ठीक आहे’ म्हणत नाहींत असें नाहीं, साधारण जुळणीलाच मान्यता 
देतात; हें संदभव, संस्कार, नादबल, त्या त्या स्वराचें मंद्रतारत्व, त्याची धमवजाडत इत्याडद अनेक गोष्टींवर 
अवलंबून आहे. अशा डकत्येक बाबी आहेत; येथें फक्त प्रस्तुताशीं संबंडधत तेवढ्याच उल्लेडखल्या. 
 

— आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कान ‘अमुकच एक’ असें क्वडचत् ऐकतात. उडद्दष्ट हे मुख्य 
ठरवनूडह त्याच्या आजूबाजूकिे लक्ष देतातच, म्हणजे गौण नादडह त्याच वळेीं ऐकले जातात नोंदले 
जातात. फक्त ते गौण आहेत हें ध्यानभान असतें. आपणाशंी कोणी बोलत असलें  तर तें आपण डकतीडह 
लक्षपूववक ऐकत असलों तरी शजेारीं काय चाललें  आहे याचें आपलें  श्रवण अजीबात बंद झालेलें  नसतें. 
(अशा प्रसंगातं कधीं जें गौण तेंच मुख्य होतें, कधीं मुख्य अमुक–गौण अमुक यामंध्येंडह अदलबदल होत 
रहातात, कधीं अमुक एक गौण हें अवधान जाऊन डतसरें नवेंच काहंीं गौण होतें, असे फरक पुष्कळ होतात. 
पण या प्रकारानंा ंअनेक कारणें असू ंशकतात व त्यापंैकीं काहंीं ध्वडनबाह्डह असतात). 
 

— आपण ऐकतों त्यावळेीं केवळ कान हें एकच इंडद्रय वापरतों असें नेमकें  सागंता ंयेत नाहीं. केवळ 
ऐकणें या डक्रयेसाठीं कान हें इंडद्रय–शब्दाच्या म्हणजे ध्वडनच्या ग्रहणासाठीं श्रोत्र हें इंडद्रय, शब्द ही 
तन्मात्रा, आडण आकाश हें पंचभतूापंैकीं एक भतू अथवा ‘तत्त्व’ –हें खरें. परंतु त्याच वळेीं पाहणें वगैरेडह 
डक्रया चालंू नसतात असें नाहीं; आंधळा–मुका–पागंळा–थोटा श्रोताडह त्वचेवाटें डनदान हवचेा (वायूचा) 
‘स्पशव’ ग्रहण करीतच असतो.–अत्यतं एकाग्रतेनें एकाच एका तन्माते्रवर धारणा धरणें हा अत्यंत कडठण 
असा योगाभ्यास आहे! –आडण या अशा इतर डक्रयाचंीडह काहंीं मदत तर काहंीं व्यत्यय हें ऐकण्याच्या 
डक्रयेमध्यें डमश्र नसतेंच असें म्हणवत नाहीं. तान्ह्ा बाळावंर अनेक प्रयोग झालेलें  आहेत; बाळानंा ंप्रथम 
स्पशव, नंतर ध्वडन, नंतर दशवन अशा जाणीवा होतात असा समज आता ं नाहीं; त्यातंील ‘आधीं–नंतर’ 
याबद्दल आता ंएकप्रमाण मानीत नाहींत. स्पशव, ध्वडन हे प्रथम जाणवतात व ‘तोल’ (आपण पिंू याची भीडत) 
वगैरे त्यातंच असतें, व तोल जाणण्याची शारीरव्यवस्था–रचना मुख्यतः कानाशंींच जोिलेली असते. 
 

या सवांतून बोधग्रहण, बोधसंग्रह, संग्रहाची व्यवस्था, हें डनमाण होतें. त्यालाच आपण (एकेका 
डवषयाचा–येथें ध्वडनचा) संस्कार म्हणतों. आडण हे संस्कार एकदा डमळाले कीं कधींडह नष्ट होत नाहींत! 
त्या संस्काराचंा पुनःप्रत्यय म्हणजे स्मृडत; या स्मृडतवर अनेक प्रयोग झालेले आहेत व ते डनर्मववाद आहेत. 
त्यापंैकीं रूस देशातंील प्रयोग महत्त्वाचे खरे परंतु त्यानंा ं प्रडसडद्ध नाहीं. आपल्याकिे डवशषे प्रडसद्ध ते 
क निामधील पेन्फील्ड् याचें प्रयोग. [पहा डवल्बर पेन्फील्ड्, अमेडरक्न् मेडिक्ल ्अ सोडसएश्न्–आकाइव्ह्ज ऑ न्यूरॉलजी ॲण्ि 

साय् कायारी, ६७, १७८–१९८ (१९५२),] योग्यशा बाह्साधनानें मेंदूचा तो तो डवडशष्ट भाग उिेडजत केला कीं 
तडद्वषयक एकादी स्मृडत, जणू ं काय आता ं ती पूवानुभडूत प्रत्यक्ष होत आहे आहे अशा स्पष्टपणें, सवव 
तपशीलासकट, जागृत होते व त्या अनुभडूतला कालप्रमाण पूवववत् आहे असेंडह वाटतें. (अथात् ही 
कालप्रतीडत प्रयोगकाळच्या घड्याळातंील नव्हे तर ‘अंतःकरणस्थ’ कालाची. — पृ. २५ पहा). असा 
अभ्यास अजून पुरा नाहीं, आता ं कोठें सुरंू झाला आहे; परंतु एका बाजूनें असें मेंदूच्या 
डचिबडुद्धव्यापाराबद्दलचें अध्ययन व दुसऱ्या बाजूनें कॉम्प्युटर् शास्त्रातं औपपडिक–ताडंत्रक प्रगडत अशी 
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सागंि जुळल्यामुळें  डनडित व जलद प्रगडत होऊं लागली आहे.— डवस्मरण, स्मृडतमध्यें डवपयवयडवकल्प – 
डवसंगडत–डवपयास वगैरे दोष वगैरेंचींडह कारणें व त्यावंर काहंीं उपाय याचाडह हळंूहळंू. काहंींकाहंीं बोध 
होऊं लागला आहे जुन्या भाकि ‘मानसशास्त्रा’चा येथें पाि लागत नाहीं : ते केवळ शब्द आहेत! 
 

—रूस देशातंील प्रयोगातं आणखी एक डनष्कषव डमळाला तो असा. ‘नवा’ डचिडवषय (इस्ट्न्द्रयद्वारा)ं 
ग्रहण झाला कीं, वर उल्लेडखलेल्या एकूण संस्कारसंग्रहव्यवस्थेमध्यें तो (बुडद्धद्वारा)ं दाखल होतो. तसा तो 
दाखल होतानंा ंकाहंीं प्रमाण–संगडत वगैरे संख्याडवषयक अथवा गुणधमवजाडतलक्षणडवषयक अंतराय उत्पन्न 
झाला, व्यवस्थेमध्यें नवा डवषय ‘सहज चपखल’ बसला नाहीं, तर बुडद्धव्यापार वाढतो [मूळ प्रयोगाचं्या डनष्कषांचें हें 
वेगळें डवधान आहे व तें (टीकाडटप्पणी : ९. आवतवन ‘सम’ कोठें असते?) वरील डवचाराचं्या चौकटीमध्यें बसावें म्हणून तसें केलें  आहे. तें तसें 

करतानंा ं त्या मूळच्या शास्त्रीय प्रायोडगक डवधानानंा ं बाध येऊं नये ही खबरदारी घेतली आहे.] — हें िोळ्याच्या बाहुलीच्या 
हालचालीवरून कळतें. बाहुली ही डचिबोधाच्या नाड्याशंीं फार संबंडधत आहे. 
 

अशा प्रकारें अनुभव घेत असतानंा ंप्रत्येक अनुभडूतला ‘अथव’ डदला जातो असें म्हणता ं येईल. ही 
संडदग्ध जुनी भाषा, पण तूतव डतच्यावरच डनवाह करावा लागत आहे. हा जो अथव डदला जातो तो दोन प्रकारें. 
एक, जो नवा डवषय असेल त्याच्या डक्रया–हेतु– गुणधमव–जाडतलक्षण इत्याडदकाचं्या संदभांत. आडण 
दुसरें, त्या एका मुख्य डवषयाच्या आजूबाजूचें जें जें (वर साडंगतल्याप्रमाणें) गौण ग्रहण केलें  असेल त्या 
गौणाचं्याडह संदभांत. 
 

डचिडवषय इस्ट्न्द्रयद्वारा ंग्रहण होणें, त्यानें स्मृडतसगं्रहव्यवस्थेंतील काहंीं भागाला उिेडजत करणें, 
बोधसंस्कार व नवा डचिबोध याजंमध्यें परस्परडक्रया होणें; त्याचवळेीं इतर डचिडवषय अथवा इतर 
डचिडवषयससं्कार हेडह त्या डक्रयामंध्यें दाखल होणें आडण पडरणामीं नवा डवषय, त्याचा संदभव, त्यातंील 
मुख्य-गौण हें पयायतारतम्य या सवांस डमळून एक अथवभाव डदला जाणें व तो अथवभावच जणू ं काय 
डचिबडुद्धद्वारा ं मनातं साठंवला जाणें; अशी ही ग्रहणडक्रया होते. ‘अमुक एक अथव’ म्हटलें  कीं एक, 
एकडजनस, अमुकत्व, हे डवचार त्यातं आलेच. म्हणून संडदग्ध भाषेंत स्थूलतः असें म्हणण्याची रीडत आहे 
कीं, डवषयग्रहण होत असतानंा ं त्या त्या डवषयाचें संकडलत असें एकडजनसी डवषयस्वरूप मानण्याकिे 
मनुष्याचा ओढा असतो. त्या डवषयामध्यें अनेक घटक असतात त्यामंध्यें काहंीं मुख्यगौण असें तारतम्य, 
काहंीं क्रम, काहंीं परस्परसबंंध, काहंीं परस्पर प्रमाण, इत्याडद सुव्यवस्ट्स्थडत साधली तरच एकडजनस असें 
म्हणता ंयेईल; घटकाचंाच सुटासुटा डवशषेप्रत्यय प्रामुख्यानेंच घेतला तर ‘एक–अमुक’ ही कल्पना उरणार 
नाहीं. याचेंच भाषान्तर असें कीं प्रत्यय जो घ्यावयाचा तो सवव घटकाचंा डमळून एकचएक, ‘मािं,’ घाट, 
संघात, अशा ‘एकरूपी’ प्रकारानें घेण्याकिे माणसाची प्रवृडि असते. 
 

(या ‘घाटा’ला, ‘मािंा’लाच हल्लीं ‘आकृडतबधं’ म्हणजे आराखिा म्हणतात. प्रस्तुत लेखकाला 
आकृडतबधं हा शब्द कृडत्रम व अव्यास्ट्प्तडलप्त वाटतो, व आराखिा हाच जुना अस्सल मराठी शब्द आधीं 
असल्यामुळें  नवा शब्द अनावश्यक वाटतो; घाट व मािं हे जुने अस्सल मराठी शब्द अडधक ग्राह् वाटतात.) 
 

हीच ‘गेष्टाल्ट्’ कल्पना. गेष्टाल्ट् शब्द जमवन् आहे; पाडिमात्य लोक त्याचें भाषान्तर करण्याच्या 
भरीला पिले नाहींत : आपल्याकिे शब्दाचंी टाकंसाळच असते, नाणें कसें का ंपिेना. गेष्टाल्ट्चे अनेक 
अथवपयाय जमवन् भाषेंत आहेत; आकार, रूप या अथापासून तों अमुक आणलेला आंव–आडवभाव या 
अथापयंत. परंतु येथें अथव वरील संदभाचा आहे. ष्टेलेन् म्हणजे ठेवणें, मािंणें, उभारणें इत्याडद; त्यावरून 
गेष्टाल्ट् हें उपसगवयुक्त नाम; जें पुढ्यातं ठेवलें–मािंलें–उभारलें  आहे तें गेष्टाल्ट्. 
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या गेष्टाल्ट्चें बंि आपल्या आजच्या साडहस्ट्त्यकाचं्या ‘सौंदयवशास्रा’ंत फार आहे म्हणून, आडण 
‘प्रत्येक ठेका हा अमुक एक डजनस असा पहावयाचा’ म्हटलें  म्हणून, गेष्टाल्ट् कल्पनेची नीट ओळख करून 
घ्यावयास हवी. 
 
ए) गेष्टाल्् कल्पना 
 

या कल्पनेचा बराच आधारभाग वर नुकता येऊन गेला. डतचें डवधान भाग तो संडदग्ध व स्थूलरूप 
आहे व त्यातं अमुक एक असा डनडित ठाम डसद्धान्त नाहीं हें लक्षातं आलेंच असेल. गेष्टाल्ट्च्या पुरस्कत्यांचे 
प्रयोग डचत्राकृडत, डशल्पाकृडत, आकारमान, रंग अशा स्ट्स्थर व दृडष्टगम्य डवषयावंरच झाले आहेत हें प्रथम 
डलडहलें  पाडहजे. डशवाय गेष्टाल्ट् या एकच एक कल्पनेच्या आधारेंच चालून पुरत नाहीं; गेष्टाल्ट् या एकाच 
धोरणानें डचिव्यापारडक्रया चालत नाहींत; गेष्टाल्ट्–कल्पनेमध्यें मनुष्यामंनुष्यामंधील कायवव्यापारभेद, 
संवदेनाक्षमतेचे भेद, संस्कारभेद याचंा डवचार नाहीं; इत्याडद अनेक आके्षप आहेत, व ते त्या डवषयातंील 
जाणकार डक्रयावन्तानंीं घेतलेले आहेत. हें मराठी वाचकासंाठीं मुद्दाम डलहावें लागतें, कारण सध्या ंसारी 
हवाच गेष्टाल्ट्ट्मय अशी ‘समीक्षका’ंनीं बनवनू टाकली आहे, त्यानंा ंसववत्र ‘आकृडतबधं’च डदसतो.–हा इषारा 
डदल्यावर गेष्टाल्ट् कल्पनेचा आढावा घ्यावयाचा. तो केवळ सूत्रमय असा घेतला तरी पुरेल, आडण त्याचा 
प्रस्तुत ध्वडनडवषयामध्यें जेवढा संबंध येतो तेवढाच भाग, ध्वडनडवषयाला गैरलाग ूहोणार नाहीं अशा भाषेंत 
डलडहला म्हणजे झालें . 
 

वर जो एकडजनस, जें अमुकत्व, जो मािं, जो घाट म्हटला तो अनेक घटकानंीं बनलेला असतो. 
त्या घाटाला स्वतःचें असें एक अस्ट्स्तत्व असतें. आडण त्यामुळें  त्याला गुणधमवलक्षणें प्रत्येकीं असतात. पण 
वगेवगेळ्या गुणधमवलक्षणाचंा केवळ एक समुदाय–समुच्चय असें घाटाच्या गुणधमवलक्षणाचंें स्वरूप नसतें. 
घाट आहे, मािंणी (मािं) आहे म्हणूनच काहंीं अडधक गुणधमवलक्षणें भरीला येतात. समडष्टचे गुणधमव 
म्हणजे डतच्यातंील व्यडष्टघटकाचंी बेरीज नव्हे तर आणखी काहंींतरी–वगेळें. असा हा जो मािं तो काय 
आहे, कसा मािंला आहे यावरून ते घटकडह कसे आहेत, काय आहेत याबद्दलच्या डनणवयातं काहंीं 
वगेळेपणा येतो; हा वगेळेपणा, मूळ एकेक घटकाच्या तपासणीनें एकेक सुटा डनणवय होईल त्याच्या सापेक्ष 
असा. म्हणजे घटकाचंा मािं होतो, परंतु उलट, मािंणीवर अवधान डदल्यामुळें  सुट्या घटकाचं्या होणाऱ्या 
प्रतीडतमध्येंडह काहंीं वगेळेपणा वाटतो. घटकप्रतीडतडह वगेळी व्हावी असा भेद उत्पन्न करण्याइतकी काहंीं 
‘ताकद’ त्या मािंणीमध्यें असते; तसा भेद जेवढा अडधक तेवढी ताकद अडधक, तेवढा तो मािं ‘प्रबल.’ ही 
ताकद म्हणजे त्या मािंणीचें ‘बल,’ संहडतचें बल. हें बल घटकाचं्या अनेक अवस्थालक्षण–प्रतीतींवर 
अवलंबून असतें. 
 

घटकाघंटकामंधील कालान्तर, स्थलान्तर, डकती कमी आहे यावर हें ‘संहडतबल’ डकती अडधक 
आहे हें ठरतें. 
 

आडण घटकामंधील धमवजात्यन्तर कमी असलें  तर संहडतबल अडधक होतें. 
 

परंतु कधीं असेंडह होतें कीं संहडतबल तर खूप आहे (म्हणजे सुट्यासुट्या एकेका घटकानें जी 
प्रतीडत डमळावयाची तीहून, त्या घटकाचं्या मािंणीमुळें  येणारी ‘एकडजनसाच्या अंगीभतू घटकाचंी’ एक एक 
अशी प्रतीडत फार वगेळी आहे); तथाडप घटकामंधील स्थल, काल, धमव, जाडत यामंध्यें समीपता-समानता 
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कमीच आहे! याला अनेक कारणें असू ंशकतात, त्यातं प्रमुख कारण असें कीं अशा प्रसंगीं घटकाघंटकामंध्यें 
काहंीं वगीकरण, काहंीं गटडनर्ममडत, अशी होऊन त्या गटागंटाचंा डमळून माि बनतो. त्यातं वगीकरण, 
पुंजीकरण, याचंें महत्त्व फार झालेलें  असतें; त्यामुळें  घटकाचंी समीपतासमानता कमी कीं अडधक ही पहाणी 
झाकंाळलेली रहाते, डतचें ‘डपधान’ (श्लसु्, क्लोझर्) झालेलें  असतें. एकेका घटकाच्या अस्ट्स्तत्वापेक्षा ंत्या 
घटकाचें जे समूह, ‘खंि’, ‘गण’ बनतात त्या गणानंाखंिानंाचं अडधक महत्त्व येतें, व त्या गणामुंळें–
खंिामुंळें बनलेला एकडजनस असा प्रबल होतो कीं त्याच्यामधील एकेक अंशभाग या दृडष्टनें पहाता ंएकेका 
घटकाची प्रतीडत ही सुट्यासुट्या घटकप्रतीडतहून फार वगेळी होते. 
 

प्रतीडत ही मािंणीमुळें  जणू ं सुकरसुलभ होते. अनेक घटकाचंा केवळ समुच्चय हा अव्यवस्ट्स्थत, 
अस्ताव्यस्त असा असूं शकतो; तो अस्ताव्यस्त अव्यवस्ट्स्थतपणा मािंणीमुळें  कमी होतो. मािंणी जेवढी 
एकडजनसी–बलवान् तेवढा हा फरक अडधक, सोंपेपणा जास्त; डचिबोधातं स्ट्क्लष्टता कमी, 
सुलभसुकरप्रतीडत अडधक. (डशवाय–असेंडह सागंतात कीं, घटकाचंा केवळ समुच्चय हा जणू ं अस्ट्स्थर, 
िळमळीतसा असतो; त्याजकिे केवळ समुदाय एवढेंच धरून पाडहलें  कीं प्रतीडतडह ‘अस्ट्स्थर’ होते. 
एकडजनसी मािं या बोधामध्यें िळमळीतपणा, अस्ट्स्थरता नाहीं. अस्ट्स्थरता जेवढी कमी डततकें  समडष्टबल 
अडधक. (हें ठीक आहे परंतु फारफार संडदग्ध आहे.) ही सुकरसुलभप्रतीडत, ही स्ट्स्थरप्रतीडत का ंयेते, तर 
मािंाला काहंीं अमुक अथवभाव असतो म्हणून. [येथील ‘अथवभावा’बद्दल बरेंच शब्दपास्ट्ण्ित्य उपलब्ध आहे व साडहस्ट्त्यक, 
सौंदयवशास्त्री वगैरेंच्या त्यावरच उड्या असतात. परंतु लेखकाचा डनिय आहे कीं हा अथवभाव व्यस्ट्क्तप्रवृडिप्रकृडत, संस्कारानुभव, सामाडजक सकेंत 
इत्यादींवर बहुताशंीं अवलंबून असतो आडण एकेका व्यस्ट्क्तचाडह तो आयुष्यभर एकच रहात नाहीं. भौडतक, पार्मथव, आर्मथक, व्यावहाडरक अशा 

डवषयातं हे भेद दूर पितात; परंतु साडहत्य, कला इत्याडद केवळ स्वयगंम्य डवषयातं ‘अमुकच एक’ असा डनयम सागंता ंयेत नाहीं.] मूळ जमवन्  
शब्द पे्रग्नान्त्स् असा आहे. आपण अथवगभवता, अथवगौरव म्हटलें  तरी चालेल; परंतु पे्रग्नान्त्स्मध्यें ‘थोिक्यातं 
पुष्कळ’ हा लाघवधमवडह येतो. म्हणून साडहस्ट्त्यकानंीं चालंू केलेला ‘आशयघनता’ हा शब्द अडधक 
स्वीकारणीय वाटतो. आशयघनता जेवढी अडधक तेवढें संहडतबल अडधक. त्यातंडह आशय म्हणजे 
अथवगभवता अडधक तर संहडतबल अडधक. अथवगभवता असूनडह घनता, लाघव म्हणजे फापटपसाऱ्याचा अभाव 
जेवढा अडधक तेवढें संहडतबल अडधक. 
 

प्रतीडतमध्यें मुख्य-गौण असें तारतम्य असतेंच. मािंणींतडह तें उतरतें. मुख्य हें जेवढें मुख्य होईल, 
गौण हें डजतकें  गौण होईल, तेवढें मािंाचें संहडतबल वाढेल. 
 

जें जें प्रतीत होतें तें तें सुटें सुटें नसतें. त्याला संदभव, स्थलकालधमवजाडत याचंी एकूण संस्ट्स्थडत 
(पडरस्ट्स्थडत) ही असतेच. या एकूण संदभान्वयें ‘एकेक’ या प्रतीडतचेडह गुणधमव ठरतात. उलट ज्याची 
प्रतीडत घ्यावयाची त्याच्या अनुषंगानें संदभवव्यूहडह डभन्नसे डनविले जातात. या डनविीमुळेंडह कधीं 
‘डवपरीतप्रतीडत’ (डवपयवय) होऊं शकतो; वास्तडवक (प्रत्यक्ष) संस्ट्स्थडत व प्रसंगवशात् संदभवव्यूह 
डनविल्यामुळें होणारी संदभाचीच प्रतीडत यामंध्यें फरक होऊं शकतो. व्यडष्टला प्राधान्य डदल्यामुळें  त्या 
व्यडष्टचा आसमंत जो आपण लक्षातं घेतों त्याच्या जाणीवाडह वगेळ्या अशा होऊं शकतात. 
 

गेष्टाल्ट् कल्पनेचा एवढा पडरचय या पुस्तकातं पुरेल. 
 

गेष्टाल्ट्चें वणवन या पुस्तकाच्या डवषयाशीं डवसंगत होणार नाहीं असें केलें . गेष्टाल्ट्वरील 
आके्षपाचंाडह उल्लेख केला. परंतु एक महत्त्वाचा आके्षप रहातोच. गायनवादननृत्य या गडतमान् डक्रया आहेत 
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व त्याचंें वणवन कालक्रमाच्या दृडष्टभडूमकेवरूनच केलें  पाडहजे ही तर या पुस्तकाची प्रडतज्ञा; आडण गेष्टाल्ट्चा 
अभ्यास तर स्ट्स्थरवस्तंूच्या आधारें केलेला; तर येथें गेष्टाल्ट् कल्पनेचा अवलंब होईलच कसा? 
 

यासाठीं फोर्गेष्टाल्ट् ही कल्पना केलेली आहे. फोर् (vor) म्हणजे आधींचा इत्याडद. डक्रया सुरंू 
झाली, घटक समोर आले, कीं बाधंणीबद्दल काहंीं प्रतीडतभाव सुरंू होतो. डक्रया जसजशी पुढें जाईल 
तसतशी ही बाधंणीची प्रतीडत एकतर पक्की होत जाईल, अथवा वळेोंवळेीं डक्रयानुषंगानें डतच्यातं थोिथोिे 
फेरफार केले जातील. डक्रया संपतेवळेीं बाधंणी अमुकच अशी प्रतीडत झालेली असेल. सुरुवातीला जो 
प्रतीडतभाव तो फोर् गेष्टाल्ट्. मध्यें वळेोंवळेीं प्रतीत होत जाणारे ते नंतरचे गेष्टाल्ट् म्हणजे नाख्गेष्टाल्टेन्, व 
शेंवटचा तो एण्ड् गेष्टाल्ट्. 
 

ही कल्पना भारतीयानंा ंनवी नाहीं! धमवजाडतगुणलक्षणअवस्था याचं्या क्रमाचा डवचार त्यानंीं केलेला 
आहे, आडण ‘क्रमजडनतसंस्कारडवशषेः’ असा एण्ड्गेष्टाल्ट् सारखा परंतु अडधक अथववाहीसाथववाही शब्दडह 
आहे. 
 

‘इन्फमेशन्् डथयरी’ व ‘कॉम्युडनकेशन्् डथयरी’ या ज्या तंत्रशास्त्रडवद्यामंधील उपपिी आहेत, 
त्यामंध्येंडह या मुद्याचा धागा येतो. त्या उपपिींमधील पडरभाषा आपल्या नेहमींच्या वापरातंील शब्दाथांशीं 
डवसंगत वाटते; केवळ आवकजावकाचंाच जमाखचव माहीत असणाराचा, ‘िब ल ् एण्री डसस्ट्स्टम्’ मधील 
‘के्रडिट्’ व ‘िेडबट्’ याजंबद्दल घोंटाळा होतो, तसें होतें. म्हणून सूचना द्यावयास हवी. एण्रॉपी म्हणजे बाह् 
उपयुक्त डक्रयेसाठीं अनुपलस्ट्ब्ध, या वस्तुसंजे्ञचें महत्त्व या उपपडिमध्यें फार आहे. डमळालेल्या (ध्वडन) 
संदेशाचा ‘अथवभाव’ उलगिणें ही येथील उपयुक्त डक्रया. अथात् संदेशाची एण्रॉपी जेवढी अडधक तेवढा 
अथव अस्पष्टबोधाचा होणार. याला आपण रोजभाषेंत म्हणू ं कीं एण्रॉपी जेवढी अडधक तेवढी 
संदेशग्रहणक्षमता कमी. परंतु पडरभाषा नेमकी उलट आहे! एण्रॉपी अडधक तेवढा संदेशाला डनडित अथव 
देता ंयेत नाहीं, म्हणून अथव हा असेल, अथवा हाडह असेल, असे अनेक पयाय शक्य होतात; यामुळें  पडरभाषा 
अशी कीं एण्रॉपी अडधक असेल त्यावळेीं संदेशाची अथववाहकता फार असते–कारण नानाथव-पयायवाहकता 
असते. अथात् संदेशग्रहणक्षमताडह त्या दृडष्टनें अडधक! उलट अथव जेवढा डनडित ठरेल तेवढी 
नानाथववाहकता कमी होईल म्हणजे संदेशातंील वाहकता(इन्फमेशन््) कमी असेल! व अथात् एण्रॉपीडह 
कमी असेल. उदाहरणाथव केवळ र्ग एवढा ध्वडनसंदेश डमळाला समजा; त्यातं अनेकाथवसूचकता अडतशय 
आहे, संदेशाची वाहकता अडतशय आहे, पण बाह् उपयुक्त डक्रयेसाठीं म्हणजे डनडिताथव ठरण्यासाठीं 
उपलस्ट्ब्ध अत्यतं कमी आहे, अनुपलस्ट्ब्ध म्हणजे एण्रॉपी अत्यंत अडधक आहे; यालाच म्हणावयाचें कीं 
‘इन्फमेशन््’ खूपच आहे! पुढें आकार येऊन ‘गा’ असा ध्वडनसंदेश आला कीं अथवडनडिडतचे काहंीं अंदाज 
होऊं शकतात, अथोपलस्ट्ब्धला नेमकेपणा येऊं लागतो पण ‘इन्फमेशन्’ कमी होते! कारण एण्रॉपी कमी 
होते, शक्य त्या अनेक अथांची संख्या कमी होते. ‘गा’ येथें संदेश संपला कीं अथवडनडिडत पडरपूणव, नाना 
अथवपयायाचंी शक्यता फार कमी, एण्रॉपी सवांत कमी, म्हणून ‘इन्फमेशन््’ फार कमी! येथें ‘गा’ च्या पुढें 
अमुक ककवा अमुक असेल एवढे संदेह राहतील ते संख्येनें कमीच असणार. संदेश चालंूच राडहला तर नंतर 
गाय, गायक, गायकवादक, गायकवादकसभा अशी ही श्रेणी जाऊं शकेल. ‘गाय’ येथें एक टप्पाः त्यापुढें 
डवराम कीं ‘क’ कीं ‘न’ कीं ‘रा–न’ असे संदेह येतील. गायकवादकसभा यापुढें संदेह फार कमी राहील, 
इत्याडद. 
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पुन्हा ंयातंडह संदभव, संकेत, याचंा डववके हवाच. संदेश धािणारा व घेणारा यामंधील संकेत एक 
हवा. उदाहरणाथव, येथें उभयपक्षीं मराठी भाषासंकेत गृहीत आहे. परंतु संदेशपे्रषक मराठी संकेत वापरीत 
असेल व ग्राहक इंग्रजी संकेत वापरीत असेल तर अनवस्था होईल. जसें, धािलेला संदेश ‘गा’ यावरून 
इंग्रजी अथवपयायोपलस्ट्ब्ध खूपच राडहली तरी डतचें संख्यामान मराठी अथवपयायोपलस्ट्ब्धहून वगेळें  असणार; 
नंतर मराठी अंदाज एका प्रकारचे तर इंग्रजींत ‘गागा’ [खुळा] हाडह एक अथवपयाय अंदाजता ं येतो तो 
मराठींत नाहीं. गाय् नंतर सदेंश संपला तरी मराठींत ‘पशुबोध’ [प्राडणबोध] होतो; तर इंग्रजीत गाय् म्हणजे 
– अस्सल कोंकणी प्राकृतातं — ‘कशचा’ (=फलाणा); हा मनुष्यवैडशष्ट्यबोध. येथें संदेश संपला नाहीं तर 
इंग्रजी–मराठी या भाषासंकेतभेदाडशवाय, संदभवडवषयाचाडह भाग येतो! जर संदेश भौडतक औपपडिक ककवा 
वणवनात्मक संदभाचा असला तर ‘गाय्रेशन््’ वगैरे अथवपयायोपलस्ट्ब्ध होते. जर संदेश भौडतकशास्त्रसंदभाचा 
असला तर त्या त्या शास्त्राचा संदभ ंपहावा लागतो— वैद्यकातं गाय्नेकॉलजी इत्याडद पयाय तर यंत्रणामंध्यें 
गाय्रोस्कोप इत्याडद. आडण हें संकेतसंदभवतारतम्य आलें  कीं इतर अनेक डवषय त्यापंाठोपाठ येणारच! 
 

इन्फमेशन्् डथअरी १९४८ मध्यें [श नन् याच्या संशोधनातूंन] जन्मली, ती टेडलफोन् वगैरे 
यंत्रणासंाठीं. पुढें डतचा इतरत्रडह उपयोग झाला, उदाहरणाथव साकेंडतक दळणवळण, हेरडगरी वगैरेंमध्यें. 
अथात्  ‘समाज–मानस –साडहत्य–सौंदयव’ वगैरे डवषयातंडह ती वापरण्याची प्रवृडि आली. परंतु तेथील 
शास्त्रपूत डवचारानंाडह फारसें यश डमळालें  नाहीं कारण त्या डवषयाचंा मूळ पायाच संडदग्ध, आडण पुरेशा 
तपशीलाचा अभाव; डशवाय वर उल्लडेखलेलें  मयादातारतम्य वापरणें कडठण. तसेंच संगीतातं. उदाहरणाथव 
िॉ. देव यानंीं काहंीं रागाचं्या चलनाचंा या दृडष्टनें डवचार केला— जसें मालकंसमध्ये ‘साग’ नंतर काय काय 
कसेंकसें येऊं शकेल? इत्याडद. परंतु डवचारासाठीं घेतलेलीं चलनाचीं उदाहरणें अत्यल्प व तींडह अमुक 
दोनच छापील पुस्तकातंील नोटेश् न् बरून आडण स्वरागंलय डहशबेातं न घेता.ं हे प्रयत्न फसणारच. 
 

पडरणामीं, इन्फमेशन््–कॉम्युडनकेशन्् डथअरी भौडतक शास्त्रतंत्राबाहेर वापरणें हें शास्त्रीय दृडष्टनें 
डवचार करणारंानंीं धोक्याचें ठरवलें . [थोिक्यातं अहवाल पहा — इलेक्रॉडनक्स् इण्टर्न श्न्ल ्, मे १०, १९७३,] 
 

परंतु शब्दपास्ट्ण्ित्य कसें थाबंणार! डवज्ञानबाह्, संडदग्धडवषयक डवचार मािंणारे अनेक झाले व 
आहेत, आडण ते सववच देशातं आहेत. वर उल्लडेखलेलें  संकेत, संदभव, पे्रषक-ग्राहक याजंबद्दलचें अवश्य तें 
डववचेन, त्याचं्या मयादा, वगैरे तारतम्यडववकेाचीं पर्थयें न बाळगता ंकॉम्युडनकेशन््–इन्फमेशन्् डथअरीबद्दल 
भाकि डलखाण होतच असतें व तें भाकि डलखाण वाचनू त्यावरच डवश्वासून स्वतःचें मत तयार करणारे, 
मािंणारे लोक असतातच. त्यातं पुन्हा,ं डकत्येकातं डनडित माडहतीचा अभाव तर डकत्येकातं तकाचाडह 
अभाव आढळतो. आडण जें मािंलें  जातें तें ‘मला असें वाटतें — माझा असा अंदाज आहे’ अशा स्वरूपातं 
नव्हे, तर ‘भौडतक शास्त्रानें हें डसद्ध झालें  आहे म्हणून ही उपपडि अशीअशीच आहे’ अशा ठामपणें. 
 

हें मराठींतडह आलें  आहे, कॉम्युडनकेशन्् याला ‘आदानप्रदान’ असा शब्दडह तयार झाला आहे. 
याबद्दल आपण फार सावध असावयास हवें! आदानप्रदान म्हणजे केवळ देवघेव. 
 

हा इषारा देण्याचें कारण असें कीं हल्लीं कोणीडह कसेडह डवचार मािंतो, व त्या डवचारडवधानाचंी 
छेिछाि कोणीच करीत नाहीं. काहंीं वषांपूवीं प्रो. मंगरूळकर याचंा एक लेख गाजला. त्यातं संगीतानें 
आनंद (हषव? रंजन?) का ंहोतो याचीं दोन उिरें डदलीं होतीं. आपण काहंीं अपेक्षा करतों, ती अपेक्षा त्या 
त्या स्वरलयवाक्यानंीं पुरी झाली कीं (आपला अहंभाव सुखावतो व?) आनंद होतो. उलट, अपेक्षा पुरी 
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झाली नाहीं कीं (स्वतःलाच डवसंगडत जाणवते व डवनोदभावजन्य?) आनंद होतो. — अपेक्षा कशाची, 
केव्हा,ं काय म्हणून, हें सोिाच; परंतु अमुक झालें  तरी तें झालें  म्हणून आनंद, नाहीं झालें  तरी झालें  नाहीं 
म्हणून आनंद, हें डदनेश्वर–चन्दे्रश्वरी गौिबंगाल काय आहे हेंडह कोणी पुसलें  नाहीं! 
 

गेष्टाल्ट्ला िोक्यावर घेऊन नाचणारे प्रथमचे मराठी साडहस्ट्त्यक मढेकर, ज्यानंा ंकोणी कोणी 
आधुडनक महापुरुष मानतात. त्यानंीं तर कमालच केली आहे. “सौंदयानुभडूत होते तेव्हा ंउडद्दष्ट वस्तुमध्यें 
ठराडवक ‘तत्त्व’ (?) असतेंच, त्या तत्त्वाच्या कमीअडधक प्रमाणामुळें  सौंदयानुभडूत कमीअडधक होते. दोन 
डक्रया, घटना, वस्तु, संवदेना इत्याडद एकत्र येतात व त्याचं्या अनुभतूींमध्यें संबंध (?) घितो तेव्हा ंतें ‘तत्त्व’ 
प्रकट होतें. हा संबंध ज्या प्रकारचा त्या प्रकारें तें तत्त्व प्रकट होतें. संबंध एकमेकाशंीं जुळते (?) असले तर 
‘सगंम,’ संबंध डवरोधी (?) असले तर ‘डवरोध,’ आडण संबंधाचें गट पित असले व त्या गटातंील संबंधाचंी 
संख्या परस्परतुल्य असली तर ‘समतोल’ (?) असे हे प्रकार. अशामुंळेंच ‘आकृडतबंध’ मनातं तयार होतात. 
— असें मढेकराचंें स्थूलरूपानें, थोिक्यातं म्हणणें आहे. (अवतरण मात्र मढेकराचंें नाहीं, प्रस्तुत लेखकानें 
स्वतः संके्षप केला आहे). — तें तत्त्व म्हणजे ‘लयतत्त्व,’ आडण तेते संबधं हे ते ते लयप्रकार, असे त्याचें 
पाडरभाडषक (?) शब्द आहेत.–या परभतृ कल्पनाडवलासावर अडधक टीकाच व्यथव आहे! 
 

रंजकता वगैरेंबद्दल दुसराडह एक डवचारपयाय मराठी सगंीतसमीक्षकडवश्वातं प्रबल आहे. तो श्री. 
वा. ह. देशपािें यानंीं सुरंू केला. नवी अनुभडूत पूवींच्या संस्कारसंग्रहातं दाखल करण्याचा डचिव्यापार 
होतो तो डवनाकष्ट–कष्टसाध्य अशा अनेक दजांचा होतो, याबद्दल जेव्हा ंप्रयोग सुरंू झाले तेव्हा ंत्या काळीं 
जीं सहज उपलब्ध साधनें तीं आधीं वापरली गेलीं. ‘अनुभडूत स्ट्क्लष्ट’ म्हणतात तेव्हा ंआपले काहंीं सूक्ष्म 
स्नाय ूताणले जातात, व सहजानुभडूतमध्यें ते डढले रहातात, असें तेव्हा ंसाधारणपणें आढळलें . (हे प्रयोग 
मेंदू व ज्ञानतंतुनामक नाड्या याजंवर नव्हते). येथें जुना ग्रीक शब्द ‘टोनोस्’ हा वापरला गेला. टोनोस् चे 
अनेक अथव आहेत, जसे संस्कृत ‘तन्’ धातुचे. (परंतु टोनोस् हें नाम आहे). त्यावरून इंग्रजींत ‘टेन्श् न् ’ शब्द 
आला. आधीं टेन्शन्् म्हणजे ताण पितो, मग तो ताण जातो, या डक्रयेची व अनुभडूतची सागंि डदसली. 
सौंदयवशास्त्रज्ञानंा ं असें काहंीं नवें, अवघि, डशष्टमान्य हवेंच असतें! लगेच शब्दपाडंित्य सुरंू झालें . 
सौंदयानुभडूत कशामुळें? (येथें मुळातं अडभपे्रत नसलेला कायवकारणसंबधं कसा हळंूच घुसला तें पहावें). –
आधीं ताण, मग तो ताण सुटणें, यामुळें! या एका डसद्धान्तावरच सौंदयवशास्त्र उभारणारे पंडित झाले. श्री. 
देशपाडं्यानंा हें रुचलें , पटलें . टेन्श् न्  = उत्कंठन व रेझोल्यशू् न्  = डवसजवन असे शब्द वापरून हें पाडंित्य 
त्यानंीं मराठींत आणल. 
 

मौज अशी कीं हे कोणीडह पंडित अनेक उदाहरणें देऊन, बाधकसाधक तपशीलवार डववरण करून, 
आपला डवचारडसद्धान्त त्या उदाहरणातूंन उत्पन्न करून दाखवीत नाहींत. त्या डसद्धान्ताच्या मयादा, त्याचीं 
पर्थयें पहात नाहींत. आपण करीत आहों तें डववरणडवश्लषेण कीं केवळ नामकरण–शब्दसंकीतवन हें पहात 
नाहींत. डसद्ध होणारें, डसद्धाडसद्ध न ठरणारें म्हणून स्वाथानुमानात्मक, आडण केवळ अंदाजी असें काय काय 
हा भेद पहात नाहींत. थोिक्यातं म्हणजे, डवज्ञानडवचारपद्धडत ही सोिूनच देतात! केवळ प्रडतज्ञा–हेतु–
उदाहरण–उपनय–डनगमन एवढ्या तकानें वैज्ञाडनक न्याय होत नाहीं; तर प्रडतज्ञा–हेतु–उदाहरण हीं 
प्रत्यक्ष प्रमाणाला अनुसरून आहेत हें सववप्रथम तपासावें लागतें, मयादा जाणाव्या लागतात. आडण तेथेंच 
घोिें पेंि खातें. 
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डवज्ञान म्हणजे तंत्र, डवज्ञान म्हणजे गडणत, डवज्ञान म्हणजे समीकरणें, असा भोळसट समज 
असणारेडह असतात, आडण रंजकता व प्रमाणबद्धता याचंा संबधं शोधणाऱ्यामंध्यें ते खूप आहेत. 
उदाहरणाथव, डचत्राकृतींमध्यें एक स्थूल आिाखा कधीं कामीं येतो कीं ज्या चौकोनाच्या बाजू १:१·६१८ अशा 
गुणोिरप्रमाणाचं्या तो चौकोन अडधक सुबक वाटतो. पण हें काहंीं ब्रह्मवाक्य नव्हे, हें डवसरून जेथें तेथें हें 
प्रमाणच लागू ंकरणारे तकव टी होते व आहेत. लक्षणामंधील ‘व्यवस्थाडनयमनासडहत वैडवध्य’ हेंच एक धरून 
बसणारे लोक आहेत, ते लगेच समीकरण मािंतात : जर व्यवस्थाडनयमन ‘व्य’ इतकें  असलें  व वैडवध्य ‘वै’ 
इतकें  असलें , तर रंजकतेचें मान ‘रं’ = व्य/वै. वै हा छेद डजतका कमी डततकी रंजकता अडधक, म्हणून 
व्यवस्था प्रभावी ठरली! — पण या लोकाचं्या लक्षातं येत नाहीं कीं अशा तकव टामुळें  जेव्हा ंवैडवध्य शून्यप्राय 
तेव्हा ंभागाकार अमाप–‘अनंत’ — होतो व म्हणून रंजकता अमयाद म्हणावी लागते! — हा सारा वारसा 
महान् ग्रीक तकव टी पाय्थागोरास् याचा आहे व आडरस्टॉटेलीस्मध्यें तो बराच उतरलेला आहे, तेथून आला; 
महान् ग्रीक वैज्ञाडनक आर्मखमेिीस् डवसरला गेला. आपल्याकिेडह पुराणोिर काळातं असा भाग खूप आहे! 
[समीकरणें, आकृती इत्याडद सजावट आपल्या साडहस्ट्त्यक – सौंदयववादी – मानसशास्त्री वगैरेंची लािकी डदसते; अशी सजावट म्हणजेच मत 
डसद्ध करण्याची एक रीडत असा त्याचंा ग्रह डदसतो. याचं्यामध्यें कोणी िॉक्टर-इंडजडनयर-वैज्ञाडनक असला तर एकादाच असेल! 
 

समीकरणें आडण आकृती ही बलवान् हत्यारें, डवचारसाधनें आहेत. त्यानंा ंडवडशष्ट हेतुप्रयोजनें आहेत, त्याचें नाना उपयोग आहेत. परंतु 
त्यानंा मयादाडह आहेत. या सवाचा तारतम्यडववेक हवा!] 

 
— तात्पयव काय, की रंजकता, हृद्यता, इत्याडद साऱ्या डवषयातं संडदग्धता, शब्दप्रामाण्य इत्याडद 

अनेक उणीवा आहेत व प्रयोगानुभडूतपेक्षा ंअंदाज, तकव  हेच अडधक आहेत. प्रमाणबद्धता (सौष्ठव) हें लक्षण 
जेथवर डनडित जाणता ंतपासता ं येतें तेथवर डनडित तकव डवचार करता ं येतो; व तो बहुताशंीं संख्यात्मक 
होऊं शकतो. गुणात्मक डवचार डनडित व्हावयाचा तर आधीं डचिबडुद्धव्यापाराचंा बराच अभ्यास व्हावयास 
हवा, आडण तोच डवषय अजून पक्व नाहीं–पािालाडह आलेला नाहीं. डशवाय मनुष्यामंनुष्यातंील 
देशकालपडरस्ट्स्थडतप्रमाणें भेद, संस्कारभेद, आर्मथक वगवभेद, इत्याडद नानाडवषयभागाचंाडह या डवषयातं 
संदभव येतोच येतो. ‘एकं सद्, डवप्राः बहवो वदस्ट्न्त’ एवढेंच नव्हे तर जें ‘एकं सद्’ होतें तें पूवींच ‘बहु स्याम्’ 
म्हणून गेलेलें  आहे! 
 

तरीसुद्धा ंलक्षातं घ्यावें कीं वर प.ृ ४६८ पासून आतापंयंत जें जें वणवन केलें  त्यातं–तशी स्पष्ट टीका 
असलेला भाग सोिल्यास–अमुक एक कल्पना सववस्वीं त्याज्य असेंडह ठाम सागंता ंयेत नाहीं. म्हणून तर 
एवढें डलडहलें ! तेव्हा ंहें सारें ध्यानातं ठेवनू तारतम्यानेंच डववके करावयास हवा. या पुस्तकातं तारतम्य हा 
शब्द अनेकदा आलेला डदसेल! 
 

आडण म्हणूनच जेथें जेथें संडदग्ध, अव्याख्यात, कल्पनात्मक असा मुद्दा आला तेथें तेथें ‘असें 
म्हणतात, असें मानतात, अशी परंपरा आहे,’ इत्याडद भाषा प्रस्तुत लेखकानें वापरली ककवा ‘लेखक असें 
मानतो, असा अंदाज करतो’ वगैरे वाक्यें डलडहलीं. त्या अनुरोधानेंच बुद्ध्या डलडहलें  कीं एकेक ठेका ही 
एकेक एकडजनसी वस्तु अशा दृडष्टनें त्या त्या ठेक्याकिे पहावें. ठेका एकडजनसी असतोच, असलाच 
पाडहजे, असें म्हटलें  नाहीं गृहीत केलें  नाहीं, हें लक्षातं घ्यावें! ठेक्याला आवतवनधमव ‘असतो’ असें म्हटलें  
नाही! तर आवतवनधमव आहे असें मानलें  जातें, आवतवनधमव डदला जातो, असेंच म्हटलें  आहे! 
 

एवढें डववचेन केल्यावर आता ंप्रत्येक ठेक्यातं प्रमाणबद्धता, गेष्टाल्ट् इत्याडदकाचंीं लक्षणें आहेत 
काय, कोणतीं डकती कशी आहेत, इत्याडद डवचार वाचक करंू शकतील, व प्रत्येक ठेक्याला अनुलक्षनू जे 
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जे शरेे डदले आहेत ते तसे कोणत्या डवचाराधारें डदले हें साधारणतः डदसेल. त्याचप्रमाणें जाडत, खंि, िौल 
व वजन या संडदग्ध कल्पनाचंा आपापल्यापुरता काहंीं उलगिा करून घेता ंयेईल. 
 

प्रमाणबद्धतेला अनुलक्षनू असे परंतु तालडवषयक वगेळे असे काहंीं मुदे्द आता ंघेऊं. 
 
ऐ) आितणन आणि सम; ठेका ि अिसान 
 

अंगखंिजाडतगडतयुक्त लयक्रमरूप तें पुनरावृडिचा धमव डदलेलें  एकडजनसी म्हणून आवतवन, आडण 
त्याची पूवापर साम्यावस्था ज्या क्षणीं ती सम; आवतवनाचें उच्चाडरत रूप हा ठेका, आडण अवसान हा 
ठेक्याच्या पडहल्या माते्रचा उच्चार; हें आपण आता ंजाणतों. ठेक्याला जी प्रमाणबद्धता ती अंगखंिजाडतगडत 
यामुंळें कशी डसद्ध होते, डसडद्धला जाते, याचा डवचारडववके आता ंआपण करंू शकतों. आता ंप्रश्न असा कीं 
सम आडण अवसान याचंें यातं महत्त्व काय व डकती? 
 

गडणतस्वरूप जें ताल त्यामध्यें अवसाननामक उच्चारच नाहीं, आडण सम ही त्या तालाच्या 
आडदअंतींचे क्षण दाखडवते, यापलीकिे समेला केवळ तालातं अडधक महत्त्व नाहीं, हें सहज पटेल. उरला 
तो ठेका आडण त्यामधील अवसान. याचा डवचार करतानंा ंआपणासं ठेक्याचे बोल, छंदातंील चरणाचें 
उच्चार, गीतामंधील एकेक आवतवनीय स्वरवाक्य, हेंच पहावें लागतें. 
 

अवसानी ‘धा’ हा बोल असला तरी तो सवाडधक बलानें, आपातस्वरूप असाच हवा असें मुळींच 
नाहीं; उलट डकत्येक ठेक्यातं तो हंुकारयुक्त, आगमक्षयरूप असाच असतो, हें आपण पाडहलें . गीतामंध्यें 
सववसाधारणतः असें आढळतें कीं अवसानींचा उच्चार कठोर व्यंजनात्मक असा क्वडचत् असतो, परंतु 
घोषयुक्त, अनुस्वारात्मक असा पुष्कळदा असतो, आडण बहुधा तो दीघव असतो. दीघवत्व हें त्याचें अवश्य नव्हे 
पण प्रधान लक्षण बनलेलें  डदसतें. त्याचा उच्चार घाड्धाड् ठोकाठोकीचा करणें ही कोणा गायकवादकाची 
लकब असेल पण गीताथांत, शब्दातं तसा उदे्दश सहसा डदसत नाहीं. ‘समेच्या ‘धा’ वर आदळलें  पाडहजे’ ही 
डवकृडत. प्रकृडत नव्हे. डकत्येकदा तर अवसानीं ‘आ’ ‘अं’ –आडण कधीं दीघवप्राय ‘अ’ सुद्धा!ं –असे 

स्वरोच्चारच असतात! (आद दाता  रहो राज या चीजा पहा). येथें तर 
‘आदळणें’ अशोभनीयच. 

 
आजकालच्या छन्दःशास्त्रानुसार चरणाच्या पडहल्या माते्रवर अवसान हवें असें मानलें  जातें एवढेंच; 

छंदःशास्त्रातं, नाट्यशास्त्रातं तसा डनयम नाहीं. तथाडप चरण हें एक आवतवनीय रूप म्हणून त्याची पडहली 
मात्रा अवसान घेते असें म्हणतात. तथाडप ती मात्रा आघाती, घोषयुक्त, आपातयुक्त, दीघवडह, असावीच 

असा डनयम डदसत नाहीं, उलट अपवादच असंख्य आढळतात.  मध्यें तसें आहे, तर 

 यातं नाहीं.  मध्यें आहे तर  मध्यें आहे असें म्हणवत 

नाहीं आडण  मध्यें नाहींच.  मध्यें आहे पण  
मध्यें प्रथमाक्षर आपातयुक्त योग्य नव्हे. अशीं कैक उदाहरणें एकाच किव्यातंील देता ं येतील. पुन्हा,ं 
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अतीत–अनागत ग्रह हे छंदातं आहेतच आहेत म्हणून तर पटवधवनानंा ं‘आद्यतालपूववक गण’ ही भाषा करावी 

लागली. त्याचं्याच कडवतातं पहाः  असे परंतु थोिे,’ ‘नाना बाहुली माझी,’ 
नुक्तें तंू उघिूडन दार म्हटलें—’ ‘कुणीडह यावें, बसूडन जावें’ इत्याडद. तेव्हा ंचरणाची सुरुवात आपाता–
आगमानें हेंडह डनयमात्मक नाहीं. हें कधीं छंदावर, कधीं स्वरक्रमरचनेवर, कधीं अथावर तर कधीं त्या 
स्थानीं जो शब्द पिला त्या शब्दाच्या मान्य उच्चारावर ठरतें. 
 

अवसानीं जो उच्चार, तो ज्या शब्दातं असतो त्या शब्दाला चरणातं काहंीं डवशषे महत्त्व असतें. 
 

याचेंच तालाच्या भाषेंत भाषान्तर असें कीं ठेक्याची सुरुवात जेव्हा ंअनागतग्रहानें होते तेव्हा ंगीत 
सुरंू झाल्यावर प्रथम तोंि येतें, मुखिा घेतला जातो, व मग सम येते, अवसानाची मात्रा वाजते. आडण ती 
जोरभाराची, खुल्या बोलाची असो नसो, दीघवच असते म्हणजे संपूणव मात्रा वाजते. म्हणून डतला स्पष्टता 
असते. कधीं कधीं सम वाजवीत नाहींत; तें वैडचत्र्यासाठीं खरें, पण तो डवरामडह स्पष्ट दाखवला जातो; 
अभाव प्रमुख केला जातो. 
 

मुखड्यानें, ककवा इतर तऱ्हानंीं अनागतग्रह करून, अवसान आलें  अशींच उदाहरणें बंदीषींमध्यें 
अडधकाशं आढळतात. एका यमन रागातूंन मूच्छवनेनें डनघणारे सहा राग; त्या प्रत्येकातंील अडतपडरडचत 
उदाहरणें पहा : 

 

 
 

मात्र जलद एकताल व जलद झपतालाचे सादरे यातं तसा प्रकार सहसा आढळत नाहीं, दादरा–
कहरवा आडण धुमाळी यातं नाना प्रकार आढळतात. दादरा कहरवा धुमाळी यातं काटछाट फार, म्हणून 
जलद एकताल व जलद झपताल याजंवरच या संदभांत लक्ष अडधक जातें. आडण तालठेक्याचंी डचडकत्सा 
करतानंा ंया दोन्ही ठेक्याबंद्दल, व त्याचं्याचबद्दल, शकंा उपस्ट्स्थत केलेल्या आहेत हें लक्षातं घ्यावें. जलद 
एकताल हा चतस्र कीं डतस्र कीं ‘दोबारा दादरा?’ आडण जलद झपताल हें सूलतालाचें अधव कीं काय? अशा 
त्या शकंा आहेत. परंतु याबद्दल प्रस्तुत लेखकानें अडधक डवचार केलेला नाहीं. 
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परंतु असें म्हणण्यास आधार आहे कीं फक्त अवसानानेंच सुरुवात हें छंद, गीत, बंदीष यातं डनडित 
आहे असें नाहीं. तालवादनडह सपक ठेक्यानें सुरंू होतें असेंडह नाहीं. उलट अनागतग्रह हाच 
गीतछंदबंदीषींत अडधक डदसतो, व तालवादनाची सुरुवात मुखिा–मोहरा–उठान–पेष्कार यानंींच 
अडधकतर करण्याचा प्रघात आहे. 
 

यामुळें काय होतें, तर अवसानीं जो उच्चार त्याकिे डचि अडधक वधेलें  जातें. तालवादन जरी सपक 
ठेक्यानें सुरंू केलें  तरी त्या ठेक्याच्या सुरुवातीच्या, प्रथमावतवनाच्या बोलाकिे डचि डवशषे जात नाहीं, तर 
दुसऱ्या आवतवनाच्या अवसानाकिेच जातें. आडण हें अवसान पुऱ्या माते्रचें असतें. स्वरवाक्यें 
(स्वरयोजनेंतील क्रम) जर पाडहलीं तर बहुधा आढळतें कीं अवसानींच्या सबंध माते्रकिे स्वरवाक्याची धावं 
असते, तेथें जो स्वरनाद तो बहुधा पूणवमाते्रइतका दीघव असतो, तेथें न्यास–अपन्यास–संन्यास यापंैकीं 
एकादें येतें. आडण स्वरवाक्याचे ग्रह, अंश हेडह त्या माते्रपासूनच उचल घेतात, स्वरवाक्यें समेपासून–
समेच्या क्षणापासून—नव्हे तर अवसानाच्या माते्रपासून, ती मात्रा पुरी झाल्यावर, उपजतात. याला अपवाद 
असल्यास थोिे. 
 

गीतछंदातंडह सामान्यतः आढळतें म्हणता ंयेईल कीं उच्चारक्रम, पदक्रम, शब्दक्रम, अथवभाव याचंा 
अवसानाच्या माते्रवर या ना त्या प्रकारें कमीअडधक प्रमाणातं न्यास असतो; त्या माते्रच्या उच्चाराला काहंीं 
महत्त्ववैडशष्ट्य असतें. 
 

परंपरागत अशा डकत्येक बंदीषींत–आडण येथील सवव डवधानें धु्रपद–टप्पा–होरी–ख्याल–ठुमरी 
इत्याडद सवव प्रकारानंा,ं नानावाद्यातंील स्वरवणांना ं लागू ं होतात—असें डदसतें कीं वर वर्मणलेल्या 
स्वरूपाच्या समेवर (त्याक्षणी) अथववाही शब्द बहुधा संपत नाहीं; सुरंू तरी होतो (हें कहरवा, धुमाळी, 
दादरा, जलद एकताल, झपताल, यातं अडधक) ककवा शब्दाच्या अधेंमधेच अवसानाची मात्रा येते. आडण 
गीताचे शब्द अथवा त्याची स्वररचना ककवा वणोच्चार असे असतात कीं त्या माते्रवरील उच्चारालाडह महत्त्व 
असतें. म्हणजे यडतभगं तरी होतो अथवा अवसानीं शब्द सुरंू होतो. संपत नाहीं. छंदातं यडतभगं हा दोष; 
तेथें शब्द तुटतो. 
 

अशा तपासणीनें म्हणता ं येतें कीं लयगडतपरंपरेमध्यें सवांत अडधक प्रमुख घटक अशा रूपानें 
अवसानाची मात्रा सजडवली जाते. अवसान ही स्पष्टडनर्मदष्ट उच्चाडरत मात्रा असें ठरतें. आडण अवसानीं, दोन 
स्वरवाक्यामंधील अतीत–अनागताचंा ‘संडध’ आढळतो. 
 

ही भाषा संडदग्ध, अव्याख्यात आहे खरी. येथें साडंगतलेल्या डवधानानंा ंअपवादडह आढळतील. परंतु 
तूतव अशा भाषेवरच डनवाह प्राप्त आहे, आडण अपवाद फारसे नाहींतसें वाटतें. डशवाय, हा प्रस्तुत लेखकाचा 
स्वतःचा आिाखा आहे एवढेंच. उपयुक्त म्हणून डलडहला. 
 

आणखी एका प्रकारें अवसानाच्या उच्चाराचा, तेथील बोलाचा, तेथील स्वरनादाचा अन्वय लागतो. 
त्याला अलंकाडरक भाषेमध्यें ‘अपडरहायव डनयडत’ असें म्हणता ंयेईल. याचा एकूण छंदानुरोधी डवचार प्रस्तुत 
लेखकानें अजून केला नाहीं, परंतु गायनवादनदृष्ट्या ं केला आहे. त्याला आधार, बुझुगांची डशकवण हा 
आहे. काहंीं बुझुगव अवसानाला ‘आमद्’ म्हणतात; आमदन् म्हणजे येणें. बुझुगव म्हणत कीं सम (त्यानंीं 
अवसान या अथी सम म्हटलें) ही ‘येते–येते–आली’ अशी असते. शब्द–अथव–स्वर–लय यातूंन ती 
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उगवत उगवत प्रकाशते. याची अडधक फोि ‘स्वररागडवचार’ पुस्तकातं केली जाईल. तूतव एकच उदाहरण 
पुरेल. डवलंडबत एकतालाच्या प्रथमावतवनींच्या शेंवटच्या म्हणजे बाराव्या माते्रवर ‘ना’ हा बोल आहे, 
त्यानंतर समेचा क्षण व त्यापुढें डद्वतीयावतवनाचें अवसान म्हणजे त्या आवतवनाच्या पडहल्या माते्रचा बोल 

 असें खरें, पण रंजकतेसाठीं  असें करतात. याहून अडधक रंजकता 

साधते ती  या बोलानंीं. डवलंडबतलयामुळें कलाडवडध (माते्रचे अंशभाग करणें) हें 
शोभतें, आडण १२ व्या – त्याहूनडह सरस म्हणजे ११ व्याच— माते्रला ‘आता ंअवसान येणार’ असें जाहीर 
होऊं लागतें. सम घेण्याचे म्हणजे अवसान घेण्याचे नाना प्रकार, त्यापंकैीं हा सवांत अडधक रंजक मानतात. 
पण याबद्दल हल्लींच्या कलावन्तामंध्यें काहंीं तारतम्य नाहीं. पूवीं तारतम्य असे, आडण वगेवळे्या बाजामंध्यें 
(“घराण्या”ं(?) मध्यें) वगेवेगळ्या तऱ्हावंर अडधक मेहनत घेतलेली डदसे. जसें ‘ही सम अलाडदयाचंी; ही 
भास्करबुवाचंी; ही अब्दुलकरीमची; ही उमरावखाचंी’ असें सागंता ंयेत असे. त्या त्या लोकानंा ंइतर तऱ्हा 
येत नव्हत्या असें नाहीं, पण आवि म्हणा कीं पीडठका म्हणा, एक-दोन प्रकारावंर अडधक भर डदलेला 
आढळे. मसीतखानी नावंाच्या सतारीच्या बाजाचें एक वैडशष्ट्य असें कीं अवसानआधीं १॥, २॥ अशा अपूणांश 
माते्रपासूनच ‘आमद्’ असा इषारा होतो. (बाजाचं्या डवचारातं हे असलेच डवषय डववचेनाधार म्हणून घेतले 
पाडहजेत). 
 

तेव्हा ंअवसानाचें ठेक्यातं स्थान काय? या प्रश्नाचें उिर तीन प्रकारे डमळतें. स्पष्टडनर्मदष्ट उच्चाडरत 
मात्रा; स्वरवाक्याचं्या उच्चारातंील अतीतानगताचंा संडध; आडण लयकारक ध्वनींची ‘अपडरहायव डनयडत’ 
ककवा ‘आमद्.’ हे संडदग्ध अदंाज, अडधक चचाडवचार व्हावा यासाठीं, मािंले. अशा चचेनें फायदाच होईल. 
 

आता ंपुढचा मुद्दा घेऊं. तो यातूंनच काहंींसा डनघतो. 
 
ओ) आितणनकल्पना कोठिर णटकते 
 

वर कैक उदाहरणें डदलीं, त्यातं अनागतग्रह आहे. तर गीतचरण पुरा होईल तेव्हा ं ठेका पुरा 
झालेला नसणार. समजा चरण १६ मात्राचंा आहे आडण त्याचा प्रथमप्रमुख उच्चार २॥ मात्रानंंतर ठेवला 
आहे. ठेका १६ मात्राचंाच लागणार, त्याच्या ठेक्याला २॥ मात्राचंें, पण चरणाला १३॥ मात्राचंें तोंि येणार. 
म्हणजे ठेक्याच्या १३॥ मात्रा पुऱ्या होतील त्या क्षणाला चरण पुरा झालेला असणार. (हें पुढल्या चरणालाडह 
असेंच चालंू रहाणार, अन्यथा चरणान्तीं २॥ मात्रा डवराम अथवा काहंीं आलाप घ्यावा लागेल.) आता चरण 
एकच आहे असें मानंू, कारण ताल हें एकडजनसी रूप मानलें  आहे. तर ठेका डकती मात्राचंा झाला? २॥ 
मात्राचंा मुखिा पुनरावृि होणार असें मानलें  तर १६ मात्राचंा ठेका खरा, पण त्याचें प्रमाडणत रूप (१६ 
मात्राचंें) राडहलें  नाहीं. ककवा १३॥ मात्राचंा असाच तो ठेका म्हणावा लागेल! मग ठेका तो काय राडहला, १६ 
मात्राचंें काय झालें? (मुखिा २॥ मात्रा + १३॥ मात्रा तुकिा असा ‘ठेका’ आपण मानीत नाहीं, हें “२॥ + 
१३॥” असें रूप पुनराविृ करीत नाहीं, हा मुद्दा). —कीं चरण व ठेका या कल्पना मुळातं एकच आहेत हें 
लेखकाचें मतच अग्राह् म्हणावें? 
 

तें मत इतक्या व इतक्या डवडवध आधारावंर उभारलेलें  आहे की या प्रश्नानें तें अग्राह् होत नाहीं. 
प्रश्न वाटतो तसा अवघि नाहींच. उिर असें कीं २॥ मात्रा मुखिा + १३॥ मात्रा तुकिा ही भाषाच येथें युक्त 
नव्हे. १६ मात्राचें जे ठेके आपणासं माहीत आहेत त्याचं्या अनुरोधानें हें मानलें . परंतु पूवीं ठेका व छंदचरण 
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याचं्या संबंधाबद्दल डलडहतानंा ंम्हटलेंच आहे कीं प्रत्येक चरण हा एकेक ठेकाच होय, कारण प्रत्येक चरण 
हा तालावतवनाचा एकेक उच्चारक्रम आडण ठेका म्हणजेडह तालावतवनाचा एकेक उच्चारक्रमच. ‘स्वस्ट्स्त श्री 
गणनायको गजमुखो मोरेश्वरः डसडद्धदः’ आडण ‘पूवींचे स्वर आळवीत सनई देवालयीं वाजते’ हे दोन्ही चरण 
एकाच छंदाचे. मात्रा १६ असें मानंू. ताल एकच आहे. पण दोहोंना ं एकच ठेका ‘लागत’ नाहीं! आडण 
तीनताल–डतलवािा वगैरे ठेकेडह यथातर्थय होत नाहींत! हे दोन ठेकेच आहेत व ते दोन्ही परस्परडभन्न 
आहेत. तेव्हा ंयेथें दोन वगेवगेळे ठेके (कायदे) मानले पाडहजेत. हेंच ‘डलपटून वाजवणें’ ककवा साथ करणें 
यातं डदसतें; डलपटून वाजवतानंा ंमूळचा प्रमाण ठेका डनघूनच जातो. आडण असा डवचार केला कीं मुखिा, 
तोंि वगैरे भाषेला थाराच उरत नाहीं. प्रथममाते्रवर ‘धा’ सारखा बोल हवाच असें नाहीं हें पूवीं दाखवनू 
डदलेंच. 
 

दुसरी एक शकंा अशीच सोिडवता ं येते. काहंीं छंदातं चरणाचरणामध्यें दीघव डवराम येतो आडण 
कोणी त्या डवरामाऐवजीं तेवढा दीघालाप घेतात. अशा प्रसंगीं ठेका ककबहुना तालडह केवढा मानावा? त्या 
चरणाएवढा कीं डवराम–आलाप हे डहशबेातं घेऊन? उिर सरळ आहे : जर ती ती दीघवता पुनरावृि होणार 
असेल तर ताल व ठेका डवराम–आलाप यासंकट दीघवतेचा, तेवढ्या तशा अंगखंिाचंा. उगाच एकाद्याच 
चरणान्तीं हें होणार असेल तर त्याचा उपाय म्हणजे तेवढ्यापुरता ‘ठेका बदलला’ असें म्हणावें अथवा 
चरणान्तीं ठेका बंद करावा. गीतातं ‘चाल बदलून’ असतेंच, आडण गझ्लातं मध्यें ‘ठेका बंद’ हा प्रकार 
असतोच; तसेंच हेंडह. परंतु हें असें करावें लागतें याचाच अथव, छंदाला योग्य ती चाल, योग्य ती 
ताललयरीडत, लावली गेली नाहीं. साकी–कदिी–ओंवी यातं हें डदसतें. दोन चरण (ओंवींत एक चरण) हे 
वगेळ्या अंगखंि-जाडतचे असतात. आलाप अवश्य नाहीं. ठेका एकच लावावा या धोरणानें आलाप घेतले 
जातात. (हें लेखकाचें मत मान्य होणार नाहीं, परंतु तकव दृष्ट्या ंत्याडशवाय दुसरें उपपन्न होत नाहीं). 
 

डतसरी शकंा अडधक वाजवी आहे. कधीं चरणान्तीं अथवभाव पुरा होत नाहीं, लगोलग दुसऱ्या 
चरणाचा उच्चार सुरंू होतो. वैनायक, मुक्त इत्याडद छंदातंच असें होतें असें नव्हे, तर जुन्यातंडह होतें; जसें 
‘तेव्हा ंआम्हीं म्हटलें  काळोखाची ऽ। रजनी केव्हा ं डवरून जाइल ही साची?’ यातं, अशा प्रसंगीं आवतवन 
केवढें? एका चरणाएवढें कीं दोन? आडण जर हाच ‘प्रवाही’ प्रकार सतत चालंू राडहला तर काय करावें? 
 

याचें डक्रयादृष्ट्या ंउिर सरळ वाटतें. ताल मूळचाच, फक्त सम व अवसान हें दुबवल केलें  कीं 
झालें , हें तें उिर. 
 

परंतु प्रश्न डदसतो त्याहून खोलवर नेता ं येतो. त्याचें तालदृष्ट्या ंरूपान्तर करंू म्हणजे प्रश्नाचें 
कूटत्व उघि होईल : डतहाया, मोहरे, नाना परणें, यातं काय होतें? ठेका कायम रहातो काय? 
 

‘तालव्यवहारा’ंत अशा प्रकाराचंीं अनेक उदाहरणें डदलीं तीं येथें उद्धृत करण्याची गरज नाहीं, 
तेथें तीं पहावीं. स्पष्ट डदसेल कीं परणातं ठेका, आवतवन ही कल्पना केवळ संस्काररूपी, बीजभतू अशी 
रहाते; व्यवहारतः ठेका व आवतवन हें लुप्त होतें. डकटतक गडदगन धा ऽ ऽ ऽ ची डतहाई तीनतालाच्या 
नवव्या माते्रला सुरंू करता येते; तीनतालाचा उिरभाग व ही डतहाई याचंी तुलना पहा : 
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११ व्या माते्रवर तीन् ऐवजीं धा आला, तेराव्या माते्रवर धा ऐवजीं गडदगन आला. फक्त १४ व्या माते्रवर धीन् 
ऐवजीं धा हा सजातीय बोल आला. येथें खंि बदलले असा भास म्हणावा कीं प्रत्यक्षच बदलले म्हणावें? 
भास म्हणता ंयेत नाहीं हें इतर डवस्तृत उदाहरणावंरून डदसेल. उच्चारदृष्ट्या पहाता ंखंि बदललेच आहेत; 
मग केवळ गडणतदृष्ट्या पहाण्यातं मतलब काय? वरील उदाहरणातं, ताल ४, ६, ३, ३ अशा मात्राचं्या 
खंिाचंा झाला असें का ंम्हणूं नये? जसें 

 
 
आडण असें जर मानलें  तर या तालाचीं अंगें, खंि, जाडत, गडत हीं काय समजावीं? त्यातं ‘प्रमाणबद्धता’, 
‘गेष्टाल्ट्’ इत्याडद कल्पना कोठें गेल्या? 
 

एक सहज सुचणारें उिर असें कीं, जोरभार व खुलेबदं बोल यातं डनकालाचा फेरफार करून 
मूळची चतस्रजाडत, मूळचे चार खंि हे कायम राखले जातात. पण हें असेंच होतें असा कणवप्रत्यय येत नाहीं, 
धा जोरदार भरा खुलाच वाजवला जातो. म्हणून हें उिर पटण्यासारखें नाहीं. 
 

हें रंजकतेसाठीं केलें  जातें, कबूल. रंजकतेसाठीं येथें प्रमाणबद्धतेंत वैडचत्र्य, वैडवध्य, स्ट्क्लष्टबोध हें 
आणलें , कबूल. आडण अवसान हें ‘आमद्’ रूप केलें ; येतें असें वाटतें पण अजून येत नाहीं, आता ंआलेंसें 
वाटतें पण तरी आलें  नाहीं, —आता येतेंसें वाटतें व आलें , असा वताव झाला; हें कबूल. पण आवतवन व 
ठेका याचंें काय झालें? आडण वैडचत्र्यवैडवध्यातं तारतम्य हवें, मयादाडतक्रम होऊं नये, हें कसें कोठवर 
कोणी ठरवावयाचें? 
 

चार धा चा तीन दमाचंा तीन तालातला चक्करदार सडवस्तर मािंूं. तो पूवीं प.ृ ३५३ वर केवळ 
उल्लेडखला होता. 
 
आवतवन मात्राकं 
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या चक्करदारातं डकतीडकती वैडचत्र्यवैडवध्य आहे आडण त्या वैडचत्र्यातंडह डकती प्रमाणशीरता, डकती 
डनयमन साधलें  आहे, तें पहाण्यासारखें आहे. 
 

एकूण आवृडि जी होते ती १ ते ४१ इतक्या मात्राचंी. पडहला बोल डधट. तो पुन्हा ं४२ व्या माते्रला 
येऊन दुसरी आवृडि ८२ व्या माते्रला संपते. ८३ व्या माते्रवर पुन्हा ंडधट हा बोल येतो व डतसरी आवृडि १२३ 
व्या माते्रला संपते. १२४ व्या माते्रला पुन्हा ं डधट हा पडहला बोल येतो व चौथी आवृडि १६४ व्या माते्रला 
संपते. चक्करदारातं चार धा म्हणून आवृिी चार. आता ं१ ते १६ अशा मात्राचंें, १ ते ४, ५ ते ८, ९ ते १२, १३ 
तें १६ या मात्राचं्या खंिाचंें, जें आधारभतू तालस्वरूप त्याच्या अनुरोधानें ही डधट नें सुरंू होणारी आवृडि 
कोठेंकोठें सुरंू होते पहा. पडहली आवृडि १ ते १६ या तालमात्रापंकैीं पडहल्या माते्रवर सुरंू आहे. दुसरी 
आवृडि सोळा मात्राचं्या तालावतवनातं दुसऱ्या माते्रवर सुरंू. डतसरी आवृडि सोळा मात्राचं्या तालावतवनातं 
डतसऱ्या माते्रनें सुरंू. आडण चौथी आवृडि सोळा मात्राचं्या तालावतवनातं चौर्थया माते्रनें सुरंू होते! म्हणजे 
आवृडि सुरंू होण्याचें स्थान प्रत्येक वळेीं एकेका मात्रेंनें पुढें पुढें सरकतें! 
 

या चक्करदारातं आणखी एक पुनरावृडि आहे, ती ‘नधा डतरडकट धा धा धा धा - - -’ या ९ मात्राचंी. 
ही नधा या ½ + ½ = १ माते्रनें सुरंू होते. चक्करदार चार धा चा म्हणून प्रत्येक ४१ मात्राचं्या आवतवनीय 
तुकड्यातं ती चार वळेा ंआवृि होते. ती कोठें कोठें सुरू होते हें, १६ मात्राचं्या आधारभतू तालस्वरूपाच्या 
अंगानें पहा. पडहल्या आवृडिमध्यें, १ ते ४१ या मात्रामंध्यें, १६–१६ मात्राचंीं जीं आवतवनें त्यातं नधा कोठें 
कोठें येतो? – पडहला नधा १६ मात्रापंकैीं १५ वीला, डतसरा ११ वीला, व चौथा १ लीला. यातं डनयम स्पष्ट 
होत नाहीं, परंतु १६ मात्राचें ४–४ मात्राचें खंि जे आहेत त्यावंरून पाडहलें  कीं मौज डदसते! पडहला नधा 
खंिाच्या ३ ऱ्या माते्रला, दुसरा नधा खंिाच्या १ ल्या माते्रला, डतसरा नधा खंिाच्या ३ ऱ्या माते्रला, व चौथा 
नधा खंिाच्या १ ल्या माते्रला. नंतरचे नधा खंिाच्या ४ र्थया, २ ऱ्या, ४ र्थया, २ ऱ्या माते्रला. पुढें नधा खंिाच्या 
१ ल्या, ३ ऱ्या, १ ल्या, ३ ऱ्या माते्रला आडण नंतर २ ऱ्या, ४ र्थया, २ ऱ्या, ४ र्थया माते्रला. म्हणजे आधीं नधा 
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दोनदोन मात्रानंीं मागें मागें सरकतो व नंतर दोन दोन मात्रानंीं पुढें पुढें सरकतो! (येथें केवळ ४ मात्रा या 
खंिरूपावर लक्ष डदलें). 
 

अशाच प्रकारें, धा धा धा धा हे जे चार धा आहेत, ते १६ मात्राचं्या मूळ तालरूपाच्या ४ मात्राचं्या 
खंिरूपावरच फक्त लक्ष देऊन अशा ४ मात्रापंैकीं कोठें कोठें येतात तें पहा. पडहला धा पाहंू. तो ४ 
मात्रापंैकीं १ ल्या, ३ ऱ्या, १ ल्या, ३ ऱ्या; २ ऱ्या, ४ र्थया, २ ऱ्या, ४ र्थया; ३ ऱ्या, १ ल्या, ३ ऱ्या, १ ल्या; ४ र्थया, 
२ ऱ्या, ४ र्थया, २ ऱ्या मात्रावंर येतो! १–३, १–३; २–४, २–४; ३–१, ३–१; ४–२, ४–२! 
 

आता ं१६ मात्राचंें जें आधाररूप, त्यातंील पडहल्या माते्रवर अवसान; तें धा धा धा धा या चार धा पैकीं 
डकतव्या धा चें केव्हा ं येतें तें पहा; १६ मात्राचं्या दुसऱ्या आवतवनाच्या अवसानीं धा आहे तो चार धा पैकीं 
पडहला आहे. नंतर १६ मात्राचंीं दोन आवतवनें धा या अवसानाडशवायच जातात, पुढें अवसानीं धा येतो तो 
चार धा पैकीं दुसरा आहे. पुन्हा ंदोन आवतवनें धा या अवसानाडशवायच जातात व त्यापंुढच्या आवतवनाच्या 
अवसानीं धा येतो तो चार धा पैकीं डतसरा आहे. मग पुन्हा ंदोन आवतवनें धा या अवसानाडशवाय जातात आडण 
त्यानंंतर अवसानीं धा येतो तो चार धा पैकीं चौथा आहे! 
 

आणखीडह अशा मौजा डदसतील, पण एवढें पुरे. 
 

हें वणवन वाचकासं सहज उलगिेल, कारण छापील परण ‘डचत्ररूपानें, स्ट्स्थर असें’ समोर आहे; 
त्याचंी परीक्षा िोळ्यानंीं सहज होते कारण पहाण्याला, डवचार करण्याला, मागेंपुढें अवलोकन करण्याला, 
हवा तेवढा वळे डमळतो. या सागंाड्यातं जर एकादी पद्यरचना बसवली तर आपले पूववज डतला 
डचत्रबधंनामक पद्यरचनाप्रकाराचें एक उदाहरण समजले असते. आधुडनक साडहस्ट्त्यक भाषेंत, येथें 
‘आकृडतबधं’ स्पष्ट आहे असें म्हणता ंयेईल. 
 

पण हें परण आहे, बोल आहेत, ते कानानंी ऐकावयाचे आहेत, त्यानंा ंउत्पडि–स्ट्स्थडत–लय आहे, 
कालक्रम आहे, ते पुढेंपुढें चाललेच आहेत. मागेंपुढें पहाण्याला, तपासणी करण्याला आपणासं वळे डदलेला 
नाहीं, ऐकताऐंकताचं प्रमाणबद्धतेची प्रतीडत घ्यावयाची आहे. प्रश्न असा कीं, अशी प्रतीडत सवांस सहजस्पष्ट 
होते काय? —नाहीं, असेंच उिर डमळणार. ज्याला १६ मात्रा, ४ खंि, एकेका माते्रच्या उच्चाराची 
त्यामधील ‘ठराडवक’ जागा अडण ‘मागेंपढुें सरकलेली’ जागा, या सवांचें भान–अवधान असेल त्यानंाचं ती 
प्रतीडत येईल; आडण तें भान–अवधान जेवढें अंगवळणीं पिलेलें  रुजलेलें , तेवढी ती प्रतीडत सहज व स्पष्ट 
होईल. आडण डशवाय परणामधील बोलाचं्या उच्चाडरत रूपाचं्या नादबलभेदाचंी अनुभडूत असल्यामुळें  त्यानंा ं
हें परण रंजक वाटेल. परंतु हें अवधान ज्याला नाहीं त्याच्या कानावंर पिलेल्या वारंवार आवृि होणाऱ्या 
‘नधा डतरडकट धा धा धा धा - - -’ या तुकड्याचें प्रयोजन काय, तीन मात्राचंा डवराम कशासाठीं, याचा बोध 
त्याला होणार नाहीं; हें परण त्याला कंटाळवाणेंडह वाटेल. परंतु बोल अडधक सूक्ष्मागंाचें केले, बोलातंडह 
वैडवध्य आणलें  तर त्याला हें परण नाददृडष्टनें रंजक वाटलें , तथाडप त्यातं लयतालदृडष्टनें वैडवध्यासह 
प्रमाणशीरता कशी आहे हें कळणारच नाहीं. १६ मात्रा, ४ खंि हें जरी त्याला माहीत असलें  तरी त्याचें तेथें 
लक्ष स्ट्स्थर होणार नाहीं. 
 

येथें मुख्य व गौण लय एकाच वळेीं प्रतीत होतात या मुद्याचा संबधं आला. १६ मात्रा, ४ खंि हें 
एकडजनसी रूप लयागंें करतें. परंतु कणवदृष्ट्या ४१ मात्रा वगेवगेळ्या प्रकारानंीं वगेवगेळे खंि करून 
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येतात, त्यातंडह ३६ मात्राचंा नधा डतरडकट धाधाधाधा - - - चार वळेा ंहा तुकिा, ३६ मात्राचंा, आणखी एका 
प्रकारें लयकारक होतो, त्यातंडह नधा डतरकट धाधाधाधा - - - या ९ मात्राचंा त्याच्या पोटातंला तुकिा 
वगेळ्या प्रकारें लयकारक होतो; डशवाय पडहला–दुसरा डतसरा–चौथा धा हेडह लयकारक होतात. 
घिींघिीं जें मुख्य तें गौण बनतें, जें गौण तें मुख्य. 
 

जर असें डसद्ध झालें  कीं १६ मात्रा ४ खंि हें रूपच मुख्य आहे, तर ठेका नाहीं तरी डनदान 
आवतवनकल्पना ही परणाडदकातं कायमच रहाते असें म्हणता ं येईल. केवळ कणवरडसकाचं्या 
(कनरडसयाचं्या) नजरेनें ती रहात नाहीं हें स्पष्टच आहे. तालज्ञाचंें म्हणणें मात्र असें पिेल कीं आवतवन हेंच 
मुख्य धरून परणें रचलेलीं असतात, नाहींतर अवसान अमुक इतक्या मात्रानंंतर अमुक माते्रवरच यावें ही 
योजना कशाला केली असती? हें म्हणणें चुकीचें नव्हे. परंतु त्यावर उिर असें कीं आवतवनकल्पना ही तेथें 
केवळ डहशबेी गडणती चौकट या रूपानें आहे, ती गृहीत आहे, पण कानानंा ं प्रत्यक्ष प्रत्यय जो येतो तो 
‘आवतवनरूप १६ मात्राचंें’ असा नव्हे; ककबहुना असा प्रत्यय येऊं नये अशीच परणाची रचना असते. आडण 
लयताल हे कणवप्रत्ययडसडद्धचे डवषय आहेत, गडणती डहशबेासाठीं नव्हेत. 
 

तेव्हा ंलेखकाचा अंदाज असा कीं ध्वडनदृष्ट्या परणाडदक तालडवस्तारक्रीिेमध्यें डकत्येकदा आवतवन 
हें गौणच केलें  जातें. त्यातं जो ध्वडनक्रम, नादपरंपराघोष, त्यातं लय, जाडत, खंि, अंगें, गडत, यडत हीं 
डदसतील; परंतु तीं बदलतींडह असू ं शकतील; मूळ योडजलेल्या एकडजनसी आवतवन–ठेका यानंा ं
िावलणारीं असतील. केवळ कणवप्रतीडतमुळें रंजकता येईल ती लयगडतजाडत–अंगखंिामुंळें. आवतवनामुळें  
नव्हे. आवतवनरूपाचा प्रत्ययसंस्कार जागृत ठेवनू ही प्रतीडत घ्यावयाची तर त्यातं बुडद्धव्यापारडक्रया अडधक 
चालणार. अशी बुडद्धक्रीिा कोणास कोठवर रंजक होते हें संस्कार, मूळप्रवृडि, अभ्यास, सामाडजक पडरसर 
इत्याडद अनेक गोष्टींवर अवलंबून राहील. 
 

आपण पूवीं पाडहलें  कीं सामगायनातं ठराडवक आवतवन नाहीं. चूणवपदातंडह आवतवन नाहीं. ‘छोट्या’ 
ओंवीसारख्या छंदाचा एक चरण तोकिा, तेथें आवतवन कायम नाहीं. 
 

म्हणून कीं काय, तालाच्या दशप्राणामंध्यें आवतवनाची गणना केलेली नसावी. 
 

हाच न्याय िौल आडण वजन यासंडह लागतो. ते प्राण ठेक्याचे. तालाचे नव्हेत. 
 

परंतु लयागंें हीं सुटत नाहींत हें पहावें. तात्पयव, काल, (असल्यास) मागव, डक्रया, अंग, ग्रह, जाडत, 
कला, लय, यडत व प्रस्तार हे तालाचे दहा प्राण. मागवकल्पना आज आहे पण व्यवहारातं मागव नाहीं, म्हणून 
व्यवहारतः आज प्राण नऊ. आवतवन हा एक मुख्य तालकारक खरा, परंतु तो ध्वडनदृष्ट्या प्राणभतू नव्हे. 
 
औ) अपूिणमाणत्रक ठेके 
 

हा प्रश्न हल्लीं महत्त्व पावू ंलागला आहे म्हणून त्याची थोिी चचा करंू. हल्लीं अपूणवमाडत्रक ठेके ऐकंू 
येऊं लागले आहेत. मोगाबाई कुिवईकराचं्या एका तबकिीवर ‘योगताल, १५॥ मात्रा’ असें छापलेलें  आहे. 
महापुरुष डमश्राच्या एका तबकिींत ७॥ मात्राचंा ताल आहे. असे अनेक प्रकार हल्लीं सागंतात. तर हें 
शास्त्रपरंपरेला अनुसरून आहे कीं नाहीं? 
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एक उिर असें कीं ज्याअथीं मात्रा हें मूळप्रमाणमान धरून पुढची व्यवस्था रडचली आहे त्याअथीं 
ताल पूणवमात्रामंध्येंच साडंगतला पाडहजे, अपूणवमाडत्रक आवतवन हें शास्त्रपरंपराडवडहत नव्हे. यावर प्रडतपक्ष हा 
कीं वर परणाचं्या चचेमध्यें जसें म्हटलें  कीं आवतवन हें तालप्राण नव्हे, तसाच न्याय मात्रानंा ंका ंलागू ंहोऊं 
नये? एक डकलो, शभंर ग्राम, एक ग्राम हीं आज वजनाचीं प्रमाणमानें असूनडह आपण बाजारहाट करतानंा ं
४०० ग्राम, ४५० ग्राम, ५०० ग्राम=अधा डकलो अशा ‘एक’मानातं भाव देतोंघेतोंच, तसा व्यवहार तालातं का ं
मानंू नये? हा प्रडतपक्ष तकव दृष्ट्या ठीक आहे. परंतु प्रत्यक्ष तपासणीनें डदसतें कीं हें वृथा भािंण आहे. 
व्यवहार होतो कसा तें पाडहलें  पाडहजे. 
 

महापुरुषाच्या तालठेक्याचें रूप असें आहे. 
 

 
 
शवेटचा तत् अधवमाते्रचा आहे, म्हणून हा ताल ७॥ मात्राचंा म्हणावयाचा. हें रूप प्रमाणशीर नाहीं असें नाहीं, 
आडण वाजडवलें  आहे मोठें मधुर. परंतु सबधं तबकिींत हें आवतवन एकवार असें नाहींच, दोन आवतवनानंंतर 
वैडवध्य येतें. परणें इत्याडदडह व्हावयाचीं त्यातं डदसतें कीं अधवमाते्रचे दोन भाग होतात तेव्हा ंपूणवमाते्रचे चार. 
म्हणजे प्रत्यक्ष व्यवहार अधवमाते्रला ‘एक’ समजूनच होतो! अथात् जी ‘एक’ म्हणून मात्रा म्हटली ती वस्तुतः 
दोन मात्रामानाची आहे. म्हणजे ताल १५ मात्राचंा, ६–४–५ अशा खंिाचंा वास्तडवक आहे, परंतु त्याला 
म्हटलें  आहे ७॥ मात्राचंा, ३–२–२॥ अशा खंिाचंा. जणू ंडचत्रमागवदृडष्ट अवलंडबली. 
 

असाच प्रकार मोगाबाईचंा आहे. सारा डहशबे ३१ मात्रा मानून चालला आहे, परंतु त्यातंील प्रत्येक 
माते्रला नावं मात्र अधवमात्रा डदलें  आहे. 
 

तेव्हा ंहा वाद मुळातं अस्ट्स्तत्वातंच यावयास नको होता. 
 

तालडववके करतानंा ंआणखी अनेक प्रश्न समोर येतील, परंतु सध्या ंतरी ते गौण मानून या भागाला 
येथें डवराम देणें इष्ट. 
 

एकूण आतापंयंत आपणालंा जें डवशषेसें डदसून आलें  त्याची यादी करंू. ती आपला डवचारडववके 
आणखी खोलवर नेण्याला उपयुक्त ठरेल. 
 

१) उत्पडि–स्ट्स्थडत–लय या क्रमामध्यें कालाडधष्ठान आहेच आहे आडण लयडवचार–व म्हणून 
तालडवचारडह–स्ट्स्थर, गडतडनरपेक्ष, कालडनरपेक्ष असा होणें नाहीं. या पुस्तकातं कोठेंडह आकृडत नाहीं हें 
महत्त्वाचें आहे. खंिमेरु आकृडतमय आहे खरा, परंतु तें केवळ परंपरागत गडणतासाठीं होय; आडण त्याच 
गडणताचे डनष्कषव खंिमेरुडशवाय इतर पद्धतींनींडह डमळंू शकतात. गायन हें भाडषत आहे. भाडषत म्हणजे 
उच्चारक्रम. त्यातं काल अनुस्यूत आहे व कान हें एकच बाह्ेंडद्रय वापरावयाचें आहे. पाडिमात्य वादनातं 
तोफाचें आवाजडह असोत, [उदाहरणाथव, चाय्का्स्कीकृत ‘१८१२’ ही डसम्फोनी.] भारतीय परंपरेमध्यें वादन हें 
उच्चारक्रमाचेंच अनुकरण आहे. भारतीय गायनवादनाडद डवषयाचंा मागोवा भारतीय परंपरेच्या दृडष्टनेंच प्रथम 
घेतला पाडहजे. संगीताचा डवचार संगीताच्याच भाषेंत केला पाडहजे. इतर डवषय संगीतडवचारातं टाळता ंयेत 
नाहींत खरे, परंतु तेथें त्या त्या डवषयाचंा संगीताशीं जेवढा संबंध येतो तेवढाच भाग पाडहला पाडहजे. प्रत्येक 
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डवषयाचीं गृहीतें, सामर्थयें, मयादा व पद्धडत हीं वगेवगेळीं असतात हें डवसरून सरडमसळ करणें अयोग्य 
होय. अनेक डवषयातं केवळ कल्पनाभारुि व शब्दपास्ट्ण्ित्य हेंच अडधक आहे; तें सवव दृडष्टआि केलें  पाडहजे. 
आपल्या आंतडरक भावना काहंीं असोत. आपले डवचार दुसऱ्याकिे संक्रडमत करावयाचे तर तकव डवचार व 
भाषापडरभाषेची स्पष्ट डनःसंडदग्धता हेंच साधन आहे, तकव बुडद्ध हें एकच शस्त्र आपणाजंवळ आहे. आडण 
तकाला डनडित प्रत्यक्षप्रमाण हें आधारभतू नसलें  तर तो तकव  भाकि, हें डवसरून चालणार नाहीं. 
प्रमाणशोधन हें तकाच्या भरीला घातलें  कीं तीच वैज्ञाडनक डवचारपद्धडत, म्हणून वैज्ञाडनक 
डवचारपद्धडतडशवाय डवचारडववके हा वज्यव. 
 

२) उच्चारक्रमावर लक्ष डदल्यावर त्या अनुरोधानें गायनवादन व भाषा याचंा डवचार जोिीजोिीनेंच 
होतो; गायनवादन ही एक भाषाच ठरते. सवव जगातंील गायनवादनाचें मूळ काहंीं थोिक्या अनुभतूींमध्यें 
डदसलें  तरी प्रत्यक्ष होणारें गायनवादन हें सवव जगातं एक नाहीं इतकें च नव्हे तर देशोदेशीं श्रवणसंस्कारडह 
वगेवगेळे डदसतात, व ते कालपरत्वें बदलते असू ंशकतात. इडतहासातं डजतकें  मागेंमागें जावें डततकें  भाषा, 
गायनवादनाडद डक्रया इत्याडद कलाडवद्याशास्रें हीं अडधकाडधक अप्रगत–अनगि–‘असंस्कृत’च आढळतील 
या कल्पनेला काहंींडह आधार नाहीं; पूवींचें भारतीय संगीत आजकालच्यापेक्षा ंफार साधेंसोपें, फार ‘रुक्ष’, 
या कल्पनेला कािीचाडह आधार नाहीं. प्राचीन गं्रथाचंा आधार सामजंस्यानें, तकव बुडद्धडववकेानें, आजच्या 
प्रघाताला डमळतो काय याचा शोध–मागोवा घेणें युक्तच आहे; आडण तसा तो डमळंू शकेल अशा कल्पनेनें 
अंदाज बाधंणें चूक नव्हे, अंदाज खोटे ठरले तर टाकून देता ंयेतात. 
 

उलट प्रायोडगक डवज्ञानपद्धडतनें जें डनःसंदेह शाबीत झालेलें  आहे त्याला डवरोधी असा जो जो भाग 
तो तो फें कून द्यावयास हवा, मग तो प्राचीन असो कीं अवाचीन. जो भाग डवरोधी नव्हे परंतु सुसंगतडह नव्हे 
त्याला सुधारलें  पाडहजे. 
 

३) असा तपास घेताघेंता ंआपल्या परंपरेबद्दल असे डकत्येक डनष्कषव डमळंू शकतात कीं जे रूढ 
डवधानाहूंन, मताहूंन फार वगेळे आहेत. 
 

— भारतीय संगीताचें मूळ सामगायनातं, हें अडसद्ध ठरतें. अडसद्ध म्हणजे खोटें नव्हे पण खरेंडह 
नव्हे, अशा अधववट अवस्थेचें. प्रस्तुत लेखकाचें डवधान असें कीं सामगायनपद्धडत व लौडककगानपद्धडत या 
एकाच वळेीं असाव्यात व त्यामध्यें काहंीं भेद असावा. कोणता हें ठरण्यास पुरावा उपलब्ध नाहीं कारण 
वदेकालीन लौडककगानपद्धडतचें वणवन उपलब्ध नाहीं. सामगायनातंील स्वरभागाबद्दलचीं प्रचडलत मतें 
अडसद्ध आहेत. सामगायनातंील तालागं स्पष्ट नाहीं. प्रत्येक सामाचा सुरुवातीपासून शेंवटपयंत एकचएक 
ताल हें सामगायनातं सहसा आढळत नाहीं. संडहतेच्या शब्दावं्यडतडरक्त इतर शुष्क अथवशून्य उच्चार 
सामगायनातं फार आहेत, प्रमाणोच्चाराची खेंचताण खूप आहे. उलट पठण हें जें गद्य–गेय याचं्या संडधवर 
असलेलें  उच्चारक्रमरूप, त्यातं तालागंें स्पष्ट आहेत व शुष्कें  नाहींत. (क्रम–जटा–घन हा ‘अभ्यास’ येथें 
अडभपे्रत नाहीं). पठणातंील शब्दोच्चारातं जी खेंचताण आहे ती तुलनेनें फार कमी आहे आडण आहे तीडह 
डनयमबद्ध आहे. 
 

— भारतीय संगीताचें मूळ द्राडवि संगीतातं, हें मतडह अडसद्ध आहे. उलट तें प्राचीन मूळ 
भरतमुडनप्रणीतं नाट्यशास्त्रम् या उपलब्ध गं्रथातं आहे हें मत बह्वशंीं ग्राह् आहे, इतकें च नव्हे तर तीच परंपरा 
काहंींकाहंीं बदलत आजच्या गायनवादनाच्या मुळाशीं बहुशः आहे हेंडह अमान्य करणें कडठण. आडण द्राडवि 
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पद्धडत मूळची काहंीं असो–डतच्याबद्दल डनडित डवधान करता ं येत नाहीं–, सुमारें दोनहजार वषेंतरी ती 
नाट्यशास्त्रपं्रामाण्यानेंच चालली आहे. द्राडवि आडण ‘भारतीय’ (‘कहदुस्थानी!’) असा शास्त्रभेद नाहींच. भेद 
आहे तो कणानुभवातं, वतावातं, डक्रयापद्धडतमध्यें. कारण शास्त्रातं एकदोन तपशीलातं मतभेद आहेत आडण 
भाषेची उच्चारपद्धडत वगेळी आहे. महाराष्र हा डनदान अधवद्राडविच; त्यातं गेल्या दोनचारशें वषांआधीं ख्याल 
वगैरे प्रगत संगीत नव्हतेंच हा दावा अगदीं चूक आहे. 
 

— मागी संगीत म्हणून काहंीं होतें, तें नष्ट झालें  व देशी संगीत आलें , हें मत अत्यंत डनराधार आहे. 
तसें गं्रथवचनच कोठें नाहीं! मागव व देशीय असे दोन प्रकार फक्त आहेत. मागव म्हणजे एका तालागंातं एक 
ककवा दोन ककवा चार, वगैरे एकाच प्रकाराचंीं स्वरागंें ठेवनू जो प्रकार होईल तो. (म्हणजेच आपल्या 
आधुडनक छंदडववचेकाचंी छादंस् म्हणणी; ‘। सुंऽ । दऽ । रऽ । तेंऽ । ध्याऽ । नऽ । ऊऽ । भेंऽ । वीऽ । टेऽ । वऽ । 
रीऽ ।’!) देशी म्हणजे त्यात्या देशकालसमाजातं जे उच्चार रूढ असतील, ककवा उच्चारानंा ं जी मुरि 
घातलेली लोकमान्य असेल अथवा जी मुरि इतर व्यवहारातं नव्हे पण गायनातं रंजक म्हणून ग्राह्–मान्य 
असेल, त्याचंा अवलंब करून झालेला प्रकार. (उदाहरणाथव समजा– ‘। सुंऽ । दर । तेंऽ ।’ अथवा ‘। सुंऽऽ । 
दरतें । ऽऽऽ ।’ इत्याडद), हा लेखकाचा गं्रथाधाडरत दावा आहे, केवळ अंदाज नव्हे. 
 

— भारतीय संगीत मुसुलमानानंीं नष्टभ्रष्ट केलें , आपली मूच्छवनापद्धडत जाऊन मुकामपद्धडत म्हणजे 
‘थाट’ (मेल) पद्धडत त्याचं्यामुळें  आली, आपली अंतमुवख आध्यास्ट्त्मकता जाऊन रंगेल उल्लूपणा त्याचं्यामुळें  
आला, हें अगदीं चूक. उलट तबला, सतार, ख्यालटप्पाठुमरी हें त्याचं्यामुळें  आलें , हेंडह खरें ठरत नाहीं. 
काहंीं सुधारणा झाल्या असतील. परंतु त्या अमुक धमामुळें  ककवा केवळ परकीयामुंळेंच झाल्या, व त्या त्या 
परकीय परधमीयानंींच केल्या, हें म्हणणें हास्यास्पद आहे. 
 

४) परभाषासंसगामुळें  उच्चारसंकर, त्यामुळें  लयागंातं बदल, हें मात्र होऊं शकतें व त्या दृडष्टनें 
डवचार केल्यानें प्रस्तुत लेखकाला काहंीं अंदाज बाधंता ंआले. 
 

— मात्राकाळ म्हणजे पाचं डनमेषाइंतका काळ हें प्रमाण पूवींच गेलेलें  व मात्राकाळ म्हणजे त्या 
संदभांतील लघु अक्षराचा काळ हें आलेलें  होतें. परंतु मात्रा ही वणवपदावरूनडह ठरंू शकते, कारण वणवपद 
हें एक सलगसुकर लघुडक्रया या रूपानें समोर येऊं शकतें, ही अनुभडूत जरी आपल्याकिे पूवीं असली तरी 
ती शास्त्रग्राह्, शास्त्रगत नव्हती. परभाषासंसगानें त्या अनुभडूतला व्यवहारातं स्थान आलें , तशी व्यावहाडरक 
पडरभाषा झाली. याचा एक तोटा असा की व्यवहारातंली तालडवद्या व आधारगं्रथ यातं त्या बाबतींत डवसंगडत 
आली. आडण त्या डवदे्यवरच शास्त्र आधारावयाचें तर तसा नवा तालगं्रथ झाला नाहीं. म्हणून 
पडरभाषाडवसंगडत, दुबोधता उत्पन्न झाली. लघुगुरु आडद शब्द व्यवहारातूंन गेले–अमुक इतक्या मात्रा 
अशीच भाषा आली; म्हणजे पडरभाषा एका प्रकारें थोिकी, स्पष्ट सुटसुटीतच झाली; परंतु डतचा धागा 
प्राचीन परंपरेशीं कसा तें स्पष्ट राडहलें  नाहीं तें आता ंया पुस्तकातं उलगिावें लागलें . द्राडविानंी जुनाच 
प्रघात ठेवला म्हणून त्याचं्यामध्यें हा पडरभाषाभेद झाला नाहीं, गं्रथप्रामाण्य त्यानंा ंदाखवता ंयेतें. । ताऽडधडम 
। तकझनु । झऽऽऽम् । हें रूप चार डवरामाचंी मात्रा एक या डहशबेानें “तीन चतस्रलघू, एकूण मात्रा बारा, 
वणवन । दवव । वववव । ल ।”, हें त्यानंा सहज कळतें पटतें; परंतु आपल्याकिे आधीं मात्रा तीन मानावयाच्या 
कीं बारा याबद्दलच मतभेद होऊं शकतो, कारण ‘झऽऽऽम्’ हें वणवपद आपण एकमाडत्रक मानंू शकतों. आडण 
तसा मतभेद जरी टाळला तरी आपलें  वणवन “बारा मात्रा, चारचार मात्राचंा एक असे तीन खंि” 
एवढ्यापुरतेंच रहातें. हा अंदाज कहरवा – धुमाळी – डतलवािा – डवलंडबत झमूरा – दीपचंदी वगैरे 
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तालानंा ं लावल्यास अडधकच उलगिा होतो आडण कायदेछाट, वजन, िौल, वगैरे प्रकाराचंी वाढ 
भाषासंसगानें कशी तऱ्हातंऱ्हानंीं झाली असेल याचाडह काहंीं ठोकताळा डदसतो. धु्रपद – ख्याल – ठुमरी 
याजंबद्दलच्या इडतहासाबद्दल ज्या आज दंतकथा प्रचडलत आहेत त्या प्रत्यक्ष पुराव्यापुढें अग्राह् तर ठरतात, 
परंतु ‘मुसुलमानी प्रभावा’ची उपपडि अजीबात िावलता ं येत नाहीं आडण उलट संस्कृतप्राकृत गं्रथाधार 
डमळत नाहीं, यामुळें जो संभ्रम होतो तो बऱ्याच अंशीं दूर होतो. 
 

५) या भाषाससंगाच्या डवचाराच्याच भरीला आरबी उगमाचें व फासी वळणाचें छंदःशास्त्र, 
तदे्दशीयाचें उच्चार, याचंा अभ्यास आणला कीं आधुडनक मराठी छंदःशास्त्राचे प्रवतवक जे पटवधवन त्याचं्या 
डववचेनातंील मूळाधार सापंितो व त्याचं्या चुका कोठें कशामुळें झाल्या आहेत हें कळतें. इंग्रजी 
‘प्रॉसोिी’च्या अनुरोधानें त्याचंें मत तपासलें  कीं सववच कोिें उलगितें 
 

— आडण आज जर नवें छंदःशास्त्र करावयाचें, तालशास्त्र नव्यानें मािंावयाचें, तर जुन्यातंलें  काय 
गाळलें  पाडहजे व कशातं काय बदल केला पाडहजे हें समजतें. 
 

६) द्राडविानंीं मूळ प्रघात-पडरभाषा ठेवली म्हणून, व त्याचंी भाषा व्यंजनबहुल आहे म्हणून, त्याचंी 
हस्तडक्रया-त्याचंीं वाद्यें–त्याचें बोल हेडह ‘वगेळे’ राडहले व तेंच मुळातं जुनें, हें तर खरें डदसतें. परंतु 
लघुच्या डतस्रचतस्त्राडद पाचं जाडत आडण प्रत्येक लयागंाच्या पाचं गडत, हें पुरंदरदास या महाराष्रीय (!) 
रचनाकाराआधीं गं्रथोक्त नाहीं. हें रत्नाकरातं नसलें  तरी रत्नाकरटीकाकार कडल्लनाथाच्या वळेीं आलें , 
परंतु कडल्लनाथानें त्याचा उल्लेख केला नाहीं. या व अशा प्रकाराचंा उलगिा होत नाहीं; परंतु हें ‘मुसुलमानी 
संकरोद्भव’ खासच नव्हे! तर त्याचा उगम कशातं? असे नव े प्रश्न उद्भवतात, आडण ते आज जरी 
लेखकाला सोिवता ं आले नाहींत तरी भारतीय संगीताचा इडतहास तयार करणाराला कोणकोणत्या 
गोष्टींवर लक्ष द्यावें लागेल याची यादी काहंीं प्रमाणातं करून ठेवता ंयेते. 
 

७) मात्रा म्हणजे नेमकें  डकती मानावें, आडण मात्रा कशानें डसद्ध होते, याचा डवचार आपण 
भाडषतोच्चार ध्वडनशास्त्र व डचिव्यापारप्रयोग याचं्या आधारें केला, व त्यातं प्रचडलताहून काहंीं वगेळे असे तकव  
करता ंआले. अक्षरकाल ही मात्रा खरी, परंतु ध्वडनदृष्ट्या वणवपद हेंडह अक्षरप्राय होऊं शकतें; कारण अक्षर 
हें कोणे एके काळीं ‘व्याकरणानें’ ठरलेलें  तर वणवपद हें भौडतकाच्या आधारें–त्यातं भौडतक डवश्लेषण हेंच 
आदरणीय. मात्र कोणतें वणवपद याचा डववके हवा. मात्रा ‘कळते’ केव्हा,ं तर ध्वडनक्रम सुरू झाल्यानंतर 
ककडचत्काळातं. तेथें त्या क्रमसंदभांतील ऱ्हस्वकाल डदसतो. हें जरी खरें, तरी पढुें अडधकऱ्हस्वकाडलक 
उच्चार होणारच नाहींत हें ठाम म्हणता ं येत नाहीं. म्हणनू मात्रा हें मूळमान धरलें  तरी त्याच्या अंशभागानंीं 
मोजणी करणें अपडरहायवच होणार. यासाठीं कला–चतुभाग–अणु (डवराम) याचंी योजना आहे. नपेक्षा ंसवव 
डहशबे पूणांकातंच करता ंआला असता. अतएव द्राडविानंाडंह मात्राशं मानावचे लागतात आडण आपणासडह 
अमुकच मोजणीचें प्रमाण खरें असा हट्ट धरता ंयेत नाहीं. 
 

८) हाच डवचार पुढें चालवता ंसापंिलें  कीं कोणी आवतवन, खंि, लघु येथील लयप्रतीडतवरच लक्ष 
डदलें  व त्यानुसार मोजणी केली तर तेंडह तकव दृष्ट्या चुकीचें नव्हे! तो डहशबे अपूणांकबहुल होईल एवढेंच. 
 

९) तेथें आपणासं, आवतवन हा तालाचा प्राण का ंनव्हे, याचें कारण आढळतें. ‘छोट्या’ ओंवीचा 
चौथा चरण तोकिा का?ं त्याचा उच्चार ताणून आवतवनातं आणावा काय? इत्याडद प्रश्न डनरथवक ठरतात; जें 
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रंजक वाटेल तें करावें; चरण तोकिा हा दोष मानणेंच मुळातं डववाद्य आहे. त्याचप्रमाणें फरोदस्त, सवारी 
वगैरे तालडह ‘अशास्त्रीय’ ठरत नाहींत, इत्याडद डनष्कषव सापंितात. प्रमाणबद्धतेचीं लक्षणें कोणतीं मानतात 
याचा आढावा घेतल्यानें कळतें कीं तारतम्य वापरून, अडतरेकवृडि टाळून, प्रत्यक्ष डक्रया करून, जर तीं 
लक्षणें–पर्थयें पाळलीं तर प्रचडलत प्रश्नातंील बहुतेक प्रश्न शुष्क डदसू ंलागतात. छंदडववचेन, छंदमुस्ट्क्त, 
नवकाव्य इत्याडद नव ेनव े डवषय साडहत्यातं येत आहेत व संगीतातंडह घुसत आहेत; त्यातंील सारासार 
काढता ंयेतें. 
 

१०) आडण कळतें कीं छंदःशास्त्र हें मुळातंच अपूणव आहे. केवळ लघुगुरु, आडण केवळ ग=२ल 
एवढ्या आधारावर भाडषत उच्चारक्रमाबंद्दलचें शास्त्र रचणें, हेंच चूक आहे. 
 

गायनवादन म्हणजे उच्चारक्रम, त्याची सागंि भाषेशींच घातली पाडहजे; ध्वडनशास्त्र, उच्चारडशक्षा, 
व्याकरण, वैज्ञाडनक पद्धडत, याचंाच अवलंब केला पाडहजे; छंद व संगीत हे डवषय वगेळे नव्हेत; ताल 
म्हणजे टाळी नव्हे व सम म्हणजे धा हें अिाणीपणाचें आहे; इत्याडद गृहीतें आपण घेतलीं. आडण तींडह 
पारखलीं. त्याचप्रमाणें मूलाधार पहाणें, भीि न ठेवणें, शकेंखोरपणा कायम राखणें, ही वृडि धरली. त्यामुळें  
हे व असे अनेक डवचार आपणासं डमळाले. 
 

या डवषयाला अंत नाहीं. ‘तालडववके’ येथें संपावा हेंच ठीक. उपसंहारानें पुस्तकाची समास्ट्प्त करंू. 
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१८.उपसहंार 
 

संगीत ही कोणीएक वस्तु नव्हे, तर ती एक डक्रया आहे. ती डक्रया जोंवर होत असते तोंपयंतच तें 
संगीत अस्ट्स्तत्वातं असतें; नंतर उरतें तें स्मृडत इत्याडद संस्काररूपानें. संगीताचा डवचार हा त्या संस्काराचंा 
डवचार नव्हे खरा, परंतु संगीतडवचारासाठीं त्या त्या स्मृडतससं्कारापलीकिे साधन फारसें डमळत नाहीं. 
कोणा दुसऱ्याचे संगीतडवचार समजून घेणें असेल तरीडह त्यासाठीं आपण आपली स्वतःची संगीतडवषयक 
स्मृडत जागृत करावी लागते. आडण ही स्मृडत डक्रयेबद्दलचीच असते. तदनुषंडगक इतर स्मरण हें अवान्तर. तें 
खुद्द संगीतडवषयक स्मरण नव्हे. संगीतडवचार करतानंा ंएकादी शकंा आली तर डतचें डनरसन करण्यासाठीं 
अनेकदा प्रत्यक्ष प्रयोग करावा लागतो, म्हणजे तेवढा सगंीतडक्रयाभाग पुन्हा ंसमक्ष घिवनू, – संस्काराचंी 
शुडद्ध करून, – घ्यावा लागतो. म्हणून संस्कार हें साधन घेतलें  तरी संगीतडवचार हा त्या डक्रयेचाच डवचार 
होतो, झाला पाडहजे. असा डवचार करताकंरता ं काहंीं साधारण प्रमेयें, काहंीं डनयम डमळतात. त्या 
प्रमेयाडदकाचं्या सुसूत्रीकरणानंीं संगीताचें शास्त्र, त्याची डवद्या, त्याची पद्धडत हें ठरतें. डवचार जसजसा 
अडधक खोल व अडधक डवस्तृत होईल तसें या शास्त्रडवद्यापद्धतींचेंडह काहंीं पडरष्करण, काहंीं कमीअडधक 
वधवन होतें, काहंीं जुना भाग टाकून द्यावा लागतो तर काहंीं कमीअडधक प्रमाणातं बदलून घ्यावा लागतो. 
आडण अशा रीतींनीं एक डवचारपरंपरा डनमाण होते. या परंपरेमध्यें पडरभाषा उत्पन्न झालेली असते व डतची 
शुडद्ध. डतची जपणकू हें अडतशय महत्त्वाचें असतें. परंपरा व पडरभाषा ही अनेक देशातं एकच नसते, कारण 
मूळ डक्रया एकाच वळणाची नसते. कालपरत्वेंडह पडरभाषा बदलत जाते, कधीं हा बदल डवचाराअन्तीं 
अग्राह् ठरावा असाडह असू ंशकतो. या सवांचें अवधान संगीताचा डवचार करतानंा ंअसावेंच लागतें. म्हणून 
संगीताचा डवचार संगीताच्याच भाषेंत झाला पाडहजे, परंपरा ध्यानातं घेतलीच पाडहजे, डवचारगृहीतें 
डक्रयाधाडरत व डक्रयाक्षमच असलीं पाडहजेत, पडरभाषा सुस्पष्ट आडण नेमकी डनडित असावयासच हवी. 
डवचारसाधनीभतू असे जे डक्रयाससं्कार, ते डजतके डवपुल डवडवध व पके्क असतील डततका डवचार अडधक 
ग्राह् होण्याची शक्यता संभवले. आडण डवचार करतानंा ं व तो मािंतानंा ं तकव पद्धडत काटेंकोरपणें 
साभंाळावयास हवी. 
 

असा हा संगीतडवचार करतानंा ंअनेक डवषय, अनेक शास्त्रें व डवद्या, याचंें साहाय्य घ्यावें लागतें. त्या 
प्रत्येक शास्त्रडवद्याडवषयातंडह वरील (‘वैज्ञाडनक’) पद्धडतनें ठरलेला जो ग्राह्भाग, तोच खरा साह्कारी 
ठरेल, नपेक्षा ं केवळ कल्पनाचं्या आडण वाचाळतेच्या दलदलीमध्यें आपण रुतून बसू.ं म्हणून त्या त्या 
शास्त्रडवद्याडवषयाचंीडह स्पष्ट, पुरेशी आडण चोख माडहती आपण स्वतः करून घेतली पाडहजे – डनदान तसा 
प्रयत्न तरी केला पाडहजे. नेहमींच हें शक्य नसतें, म्हणून आप्तवचनावंरडह डभस्त ठेवावी लागते; परंतु अशा 
प्रसंगीं ज्यावर डभस्त ठेवावयाची तो खरोखर आप्त म्हणजे ‘यथाथववक्ता’ आहे कीं नाहीं हेंडह आपण शोध 
घेऊन ठरवलें  पाडहजे. रामदासाचं्या दासबोधातं, गुरुनें डशष्याची आधीं तावनू सुलाखून पारख करून घ्यावी 
अशा अथाचा जो भाग आहे त्यानंतर लगोलगच डशष्यानेंडह गुरुची पारख करून घ्यावी, अशा अथाचा भाग 
आहे! हें सारें ज्ञानप्रास्ट्प्तसाठीं. त्यातं उद्धट उमवटपणा मुळींच नाहीं. 
 

अशा रीडतनें जो डवचार होईल तोच संगीतडवचार, आडण त्यातूंनच संगीतशास्त्रडवद्यापद्धडतबद्दलचे 
डनयम डमळतील. हा डवचार करतानंा ंत्यातं काहंीं अवान्तरें येतील ते संगीताचे म्हणजे संगीतनामक डक्रयेचे 
डवचार नव्हेत. ते संगीताबद्दलचे डवचार होत. जोंपयंत संगीतनामक डक्रयेचे डवचार शक्य तों पूणव व स्पष्ट 
नाहींत तोंपयंत हे अवान्तर डवचार, ‘संगीतसंबद्ध’ डवचार गौणच मानले पाडहजेत, कारण त्याचंा 
आधारभागच तेव्हा ंअचूक नसणार. आडण प्रत्यक्ष संगीतडक्रया ही गौण मानून केलेले अवान्तर डवचार हे 
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प्रस्तुत संदभांत लक्षातंडह घेण्याचें कारण नाहीं. असे अवान्तर डवचार जेव्हा ंसंख्येनें प्रबल होतात, ‘पुस्ट्ष्पता 
वाचा’ वापरल्यामुळें  लोकातं पसरतात, तेव्हा ते संगीतडवचारावरच आक्रमण करतात आडण म्हणून त्याचंें 
संमाजवन करणें अपडरहायव होतें. तें संमाजवन करण्यासाठीं त्या अवान्तर आक्रमक डवचाराचंा, त्याचं्या 
आधारगृहीताचंा, स्वतः अभ्यास करावा लागतो. असा अभ्यास करतानंा ंसोनें कोणतें आडण डपतळ कोणतें हें 
उघि होतें; सोनें पुढेंमागें कामीं येईल म्हणून एका बाजूला जतन करून ठेवावें लागतें; आडण डपतळ हें 
डपतळच आहे हें दोन्ही हात उंचावनू लोकानंा ंपुन्हापंुन्हा ंसागंावें लागतें. 
 

वरील सवव मतडवधानाबंद्दल कोणाचा मतभेद होईल असें वाटत नाहीं. प्रस्तुत लेखकाच्या त्या 
डनष्ठाच आहेत, आडण त्या डनष्ठाशंीं शक्य तों संपूणव इमान राखून त्यानें आपला अभ्यासडवचार करण्याचा 
प्रयत्न केलेला आहे. 
 

पुस्तकातं जागजागीं अवान्तर आडण गौण डवषयाचंा धागा आणला आहे, डकत्येक डवषयान्तरें झालीं 
आहेत, आडण डकत्येक डठकाणीं दीघव व कठोर अशी टीकाडह आहे. यापकैीं काहंीं अनवधानानें झालें  असेल; 
तो लेखकाचा दोषच होय. पण बहुधा आडण बहुदा ंजी टीका व डवषयान्तरें आहेत तीं झालीं नसून केलेलीं 
आहेत. तीं का,ं आडण तो भाग गैरलाग ूव अनावश्यक का ंनव्हे, हें वरील डवधानमताचं्या दृडष्टमधून गेल्या 
कैक दशकातंील संगीतडवषयक चचांकिे, पुस्तकाकंिे व लेखाकंिे पाडहल्यास सहज उमगेल. लेखकाचीं 
या चचाडदकाबंद्दलची मतें बरोबर नसतीलडह, परंतु प्रडतपक्ष झालेलाच नाहीं म्हणून तो भिकपणें तरी 
तकव युक्त असा करणें भाग होतें. या सवांची आता ंयापढुें रीतसर वादपद्धडत वापरून मुळापासून छेिछाि 
होईल तर सवांचाच फायदा होईल. अशा वादामध्यें लेखकाचा पूणव पािाव झाला तरी त्यातंडह समाधानच 
आहे. कारण तशा पराजयातंडह ज्ञानलाभच होणार. 
 

कारण ज्याला भारतीय संगीताचा डवचार असें म्हणता ं येईल असा डवचार अडभनवगुप्तानंतर 
झालेलाच नाहीं, असें लेखकाचें स्पष्ट मत आहे. खरें पहाता अडभनवगुप्तानंतरच्या सुमारें हजार वषांमध्यें 
आपणाजंवळ डकतीतरी डवचारसाधनें उपलब्ध झालेलीं आहेत. परंतु त्याचंा यथायोग्य वापर केला गेलेला 
नाहीं. 
 

संगीताचा डवचार हा डक्रयाडवचार म्हटल्यानंतर प्रथमच जो मुद्दा येतो तो डक्रया कशाची हा, आडण 
त्याच्याबरोबरच, डक्रया काय स्वरूपाची, हाडह. या मुद्यानंा ंहात घालावयाचा तर ध्वडन, श्रवण, उच्चार, 
भाषा, इडतहास, इत्याडद अनेक डवषय प्रथम हाताळाव ेलागतील. त्यातूंन स्वररागडवचार, वाद्यवादनडवचार, 
गीतप्रबधंडवचार, गानडववके, असे प्रत्येकीं एकेक गं्रथ डनमाण होऊं शकेल असे डवषय उद्भवतील. (प्रस्तुत 
लेखकाच्या डनयोडजत आगामी पुस्तकाचंींच हीं नावंें व त्याचंाच हा क्रम आहे) परंतु सध्याचंी तरी भारतातंील 
संगीतडवषयाची ‘हालत’ पहाता ंहें सारें बाजूला ठेवनू प्रथम जो हात घालावयाचा तो डक्रया या पदाथाच्या 
मुख्य लक्षणालाच घालावा, इतर मुदे्द त्या लक्षणाच्या ऊहापोहासाठीं वापराव,े असें लेखकानें ठरवलें . 
 

डक्रया ही घित असते, घिणें संपले कीं डक्रयेचें फळ डमळेल, पण डक्रया लयाला गेलेली असणार. 
घिणें म्हटलें  म्हणजे कालक्रम आला. हा कालक्रम लय या अवस्थेच्या क्रमानें तपासता ं येतो. म्हणून 
लयक्रम, लयगडत हें डक्रयेचें आडदलक्षण. भाषेंत ही क्रमगडत ‘उच्चार’ या धमीची असते (धमी म्हणजे जो 
पदाथव त्या अवस्थातूंन सातत्यानें असतो तो). उच्चार हा नादध्वडनवणांचा असतो आडण त्यामध्यें उच्चत्व, 
बलाचें न्यूनाडधक्य, नादजाडतमधील गुणाचंीं वगेवगेळीं प्रमाणें, याचें नाना प्रकार प्रतीत होतात. ते 
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नानाप्रकार तीं उच्चाराउच्चारामधील भेदकारणें. कंठद्वारा ंअथवा वाद्यद्वारा ंउच्चार कसा होतो याचें शास्त्र आहे 
व तें बरेंचसें अभ्यस्त आहे, परंतु उच्चाराचंी प्रतीडत जी कणवद्वारा ंहोते ती कशी होते याचा अभ्यास फारच 
थोिा झालेला आहे–कल्पनापाडंित्याचा आपणासं उपयोग नाहीं. त्याचप्रमाणें उच्चाराचंी क्रमप्रतीडत ती 
कशी हा डवषय तर अजून आकारालाडह आलेला नाहीं. असा हा जो उच्चारक्रम, त्यातंील लयगडत पहाणें व 
त्यातूंन आपल्या प्रचडलत गायनवादनाची रीडत, डतची परंपरा, डतची पडरभाषा ही तपासणें, हा 
‘लयतालडवचार’ या पुस्तकाचा हेतु. त्यावर आडण त्याच्या संगडतनें इतर मुदे्द घ्यावयाचे हें पुस्तकाचें धोरण. 
 

उच्चारक्रम हा अखंि, तुटक आडण डमश्र अशा तीन स्वरूपाचंा मानला तरी त्यातील डमश्रप्रकार हाच 
भाडषतातं आढळतो. तथाडप अशा डमश्र, म्हणजे कधीं अखंि तर मध्येंच तुटक अशा उच्चारक्रमाचं्या, 
प्रकाराची डचडकत्सा अवघि होते म्हणून अखंि व तुटक हे प्रकार वगेळे चर्मचलेले आढळतात. पडहल्यावर 
स्वरशास्त्र व दुसऱ्यावर तालशास्त्र हें आधाडरलेलें  आहे अशी समजूत आहे ती चुकीची होय. स्वरशास्त्र व 
तालशास्त्र हे दोन अलग डवषय नव्हेत. स्वरातंील बलभेदावंर लक्ष देऊन आपात-आगम-स्फोट इत्याडद 
उच्चाराचंा मागोवा घेत केलेलें  लयडववरण हें तालडववरण. परंतु बलभेद सूक्ष्म केले तरीडह नादाची 
उच्चनीचता व उच्चारातंील वणवभेद यानंींडह तालडसडद्ध होते, ही अनुभवाची बाब आहे. तल हें प्रडतष्ठाकरण; तें 
करतलाडधडष्ठत असावेंच असें नाहीं. ताल हेंडह केवळ प्रडतष्ठाकरणच होय. करतलाडधडष्ठत (म्हणजेच 
नादबलभेद स्पष्ट करणारें) असें तें झालें  तर सवांना ंतें सहज आकळता ं येईल एवढेंच. आडण तरीडह तें 
केवळ टाळीवर आधारलेलें  असावें असेंडह नाहीं. म्हणून टाळीचें वाढलेलें  प्रस्थ, उच्चारानंा ं देण्यातं येणारे 
कृडत्रम धके्क, हें कमी दजाचेंच ठरवलें  पाडहजे. बेलय गळेबाजीडह अिाणी म्हटली पाडहजे. तरच ताल व लय 
याचंें संगीतातं स्थान काय हें हल्लींच्या डपढीला माहीतच नसलेलें  ज्ञान पुन्हा ंप्रस्थाडपत होईल. 
 

या मतापासून सुरुवात करून प्रस्तुत लेखकानें येथें प्रपचं उभारला आहे. डकत्येकदा पुनरुस्ट्क्त 
करावी लागली ती हल्लींच्या अनवस्थेकिे पाहून केली. (अनवस्था कशी तेंडह सागंावें लागलें , न पेक्षा ं
लेखक बुरसटलेला ‘कणवबडधर’ आहे, त्याला आज भारतीय संगीतातं केवढी प्रचिं क्रास्ट्न्त झाली आहे, 
केवढी मोलाची डकती भर पिली आहे हें डदसतच नाहीं, इत्याडद सववथैव चुकीची टीका होईल ही भीडत 
होती.) डकत्येकदा तोच मुद्दा पुन्हापंुन्हा ं वगेवगेळ्या तऱ्हानंीं सागंावा लागला, कारण सोप्याकिून 
अवघिाकिे, डसद्ध प्रमेयाकिून अंदाजाकिे, डवधानाकिून चचेकिे जाण्याचें धोरण आहे. (मात्रा, कला, 
मागव, अंगभेद, सामपद्धडत इत्याडद डवषयभाग या तऱ्हानंीं घ्याव ेलागले). डकत्येक डवषय अधववट ठेवले तर 
डकत्येक केवळ स्पशव करून सोिून द्याव ेलागले; अन्यथा, स्ट्क्लष्टता व डवस्तार फार वाढला असता. या कैक 
त्रुटींची भरपाई पुढील पुस्तकातं यथावकाश होईलच. सध्या ंमात्र हे पुस्तकाचे दोष असे गणले जातील 
त्याला इलाज नाहीं; काहंीं दोष तर लेखकाचे अंगभतूच आहेत. 
 

तरीसुद्धा ंसववमान्य प्रमेयें, सववमान्य असूनडह हल्लीं डवस्मतृ झालेली प्रमेयें, अडधक शोध घेतल्यास 
सहज मान्य होतील अशी प्रमेयें, डक्रयेनें पिताळा घेता ंयेईल अशीं व तकानें डसद्ध होतात अशीं मतें, डसद्ध–
अडसद्ध काहंींच ठरंू न शकल्यामुळें केलेलीं स्वाथानुमानें, केलेले केवळ अंदाज, हें सवव परस्पराहूंन वगेळें  
मािंण्याचा व तसें स्पष्ट डलडहण्याचा शक्य तों प्रयत्न केला आहे. 
 

आडण हें सवव करूनडह डकत्येक कूटप्रश्न रहातातच; त्याचंा उलगिा अंदाजानेंडह करता ंयेत नाहीं; 
तेथें तसें साडंगतलें डह आहे. 
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आपल्या माडहतीच्या, डवदे्यच्या, ‘ज्ञाना’च्या म्हणा, कक्षा जशा रंुदावतात तसें आपलें  अज्ञानडह 
अडधक प्रकट होतें; जेवढ्या प्रश्नाचंी सोिवणूक करावी तेवढे नवनेव ेप्रश्न समोर येतात. परंतु याचा अथव 
असा नाहीं कीं प्रश्नाचंी सोिवणूक अंदाजानेंडह करणें डनष्फळ आहे. अथव उलटाच आहे व तो हा कीं आपलें  
जें अफाट अज्ञान त्याचा काहंीं अडधकाडधक अंश आपणासं स्पष्टपणें डदसूं लागतो. ही स्पष्टता डजतकी 
अडधक डततकें  पुढें जाण्यास आपणासं धैयवडह येऊं शकेल. हें पटण्यासाठीं एक आकृडत काढण्याची रूडढ 
आहे. आकृडत कोणतीडह असो, ती पडरवडेष्टत असावी म्हणजे झालें ; जसें डत्रकोण-चौकोन-वतुवळ इत्याडद. 
समजा वतुवलाकृडत आहे. हें वतुवल म्हणजे आपला ज्ञातप्रदेश. त्या बाहेरचा अफाट डवस्तार हें आपलें  अज्ञान. 
आपण फक्त वतुवलसीमेपयंत जाऊं शकतों. त्या सीमेवर उभें राहून जेवढा बाह् प्रदेश आपणासं डदसेल 
तेवढाच आपल्या अफाट अज्ञानाचा भाग आपणासं जाणवले, त्याबाहेरचा अफाट डवस्तार डदसणार नाहीं – 
आपलें  सारें अज्ञान कोणतें डकती हें कळणार नाहीं. वतुवल मोठें झालें , ज्ञातभाग अडधक झाला, कीं 
वतुवलसीमेची लाबंीडह वाढली; उभें राहून पलीकिे पहाण्याची उपलब्ध जागाडह वाढली. म्हणून अज्ञानाचा 
‘जाणीव होऊं शकेल असा’ भागडह डवस्तारला. ‘कळत नाहीं तें अमुक’ हें संख्यादृष्ट्या वाढलें , नजरेच्या 
टप्प्यातं अडधक आलें . काय डकती कळत नाहीं हें समजलें  हाच फायदा. अथात् येथें हें वतुवल वगैरे केवळ 
रूपक आहे. 
 

सवांत लाखमोलाचा कूटप्रश्न म्हणजे आनंदानुभडूत व सौंदयवप्रतीडत याजंबद्दलचा. ‘सौंदयवशास्त्रा’वर 
या पुस्तकातं मुळावरच घाव घातला आहे त्याबद्दल लेखकाचें हंसेंडह होईल, त्याची पवा नाहीं कारण जें 
डनमवळ बुडद्धला वाचनमननाअंतीं स्पष्टसें वाटलें  तें डलडहलें  आहे, त्यातं परप्रत्ययबडुद्ध व उसनवारी नाहीं. 
तरीसुद्धा ं– वरवर भासणारा डवसंगडतदोष पत्करूनडह – शवेटीं डलडहलेंच पाडहजे की सौंदयानुभडूत आडण 
आनंदावस्था या अंतःकरणाच्या, डक्रया म्हणा, व्यापार म्हणा, अवस्था म्हणा, काहंीं अडतशय सुखभावना 
आहेत यामध्यें शकंा नाहीं. अशा स्ट्स्थडत – अवस्थाचंा काहंीं अनुभव लेखकालाडह आहे. आडण त्या स्ट्स्थडत – 
अवस्थानंा ंजीं नानाडवध कारणें वळेोंवळेीं झालीं त्यातं संगीत हेंडह होतें व आहे. ही सुखावस्था शब्दातीत, 
तकातीत आहे आडण ती अनुभवावीच लागते. मनुष्याला डमळालेलें  सवांत मोठें वरदान याच सुखभावनेचें 
होय; ती शब्दातीत आहे यातंच डतचें “स्वारस्य” आहे — ती स्वतः रसरूपच आहे! 
 

या अशा सुखावस्थेची अनुभडूत व्हावी हें नानाकला, काव्यनाट्य, इत्याडदकाचंें एक प्रयोजन. या 
मनींचें त्या मनीं ओतावें एवढेंच काव्य, कथा, नाटक, डचत्र, मूर्मत इत्यादींनीं साधतें. ते देहलीदीपच होत, 
त्यानंीं देणारा व घेणारा हे दोघेडह उजळतात. दीपाचें वणवन होईल पण या त्याच्या व्यापाराचें व्याकरण 
होणार नाहीं. ही अपरोक्षानुभडूत आहे, येथें डक्रयेवीण वाचाळता व्यथव आहे. सौंदयव–आनंद याचंी शास्ट्ब्दक 
डचडकत्सा म्हणजे तलवारीनें पाणी कापणें. किकाला तेल लावणें. 
 

‘मानसशास्त्र,’ ‘सौंदयवशास्त्र’ इत्यादींवर लेखकाचा कटाक्ष आहे तो यासाठीं कीं तीं शास्त्रें नसून 
बहुताशंीं शब्दकल्पनाडवलास आहेत आडण हे डवलासडह मानस सौंदयव इत्याडद वस्तंूबद्दल नसून त्यासंबधंातं 
आपण जे शब्द वापरतों त्या शब्दावंरचे शास्ट्ब्दक डवलास आहेत. आएस्थेडटक्स् म्हणजे संवदेनाचंें शास्त्र. 
सौंदयवशास्त्र नव्हे. परंतु त्याचा वैज्ञाडनक अभ्यास होतच नाहीं हें दुःख आहे. आडण तण माजतें पीक वाढत 
नाहीं, उलट तणाचीच तारीफ होते, याच्या तर यातना होतात. 
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परंतु कूटप्रश्न बाजूला ठेवल्यास इतर खूप अभ्यास अनेक तऱ्हानंीं करता ं येतो. तो कोणता व 
त्याचीं साधनें कोणतीं एवढें या पुस्तकातं सुचडवलें . त्यातं स्वतःचा असा आवशे असेल परंतु गवव, दंभ नाहीं, 
हें सत्य. म्हणून शार्ङ्व देवालाच अनुसरून गं्रथसमास्ट्प्त कडरतों : 
 

आडरराधडयषोः साधून् कक प्रज्ञाडवभवने मे? 
राममानन्दयस्ट्न्त स्म डतयवञ्चोऽडप कपीश्वराः! 
न डवद्यादपवतो गं्रथप्रवृडिमवम; ककस्ट्त्वदम् — 
डवद्वन्मानसवासाय गन्तंु पाथेयमास्ट्स्थतम्. 
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अनुबन्द्ध १ :  
लयव्याख्या ि णतचें व्याख्यान 

 
‘लयकल्पना’ या भागातं असें डनक्षून डलडहलें  होतें कीं, “येथें लयाची व्याख्या नाहीं, पण व्याख्येची 

कल्पना आली.” [प्रकरण २ – लयकल्पना, तालकल्पना] लय शब्दाची व्याख्या तेथें म्हणजे पुस्तकाच्या सुरुवातीसच 
करणें हें दीघवसूत्रीपणाचें, कंटाळवाणें आडण अरण्यपास्ट्ण्ित्याचें झालें  असतें : म्हणून ती तेथें टाळली. 
व्याख्या पुस्तकातं नंतर कोठेंतरी देता ंआली असती; परंतु व्याख्येबरोबरच काहंीं डचडकत्सा आवश्यक आहे, 
आडण तशी डचडकत्सा या पसु्तकाच्या मूळशरीरातं बसणें कडठण, म्हणून हा भाग अनुबन्धरूपानें जोिला 
आहे. 
 

ही अडधक डचडकत्सा करण्याचें कारण संगीतडवषयाच्या बाहेरचें आहे, पण तरीडह ती अपडरहायव होत 
आहे. अनुभव असा, कीं संगीतडवषयक डलखाणाचे जे वाचक असतात, त्याचंें इतर डवषयाचंेंडह वाचन बरेंच 
असतें, व त्यातं साडहत्य (वाङ्मय) [साडहत्य व वाङ्मय याचं्या स्पष्ट व्याख्या आडण त्यातंील नक्की फरक हें प्रस्तुत लेखकास अजून 

कळलेलें  नाहीं. येथें रूढ शब्द वापडरले आहेत.] हें मुख्य. हल्लीं तीसएक वषांत साडहत्यातं ‘लय’ हा शब्द अडधकाडधक 
आढळण्यातं येऊं लागला आहे, आडण “लयाच्या अनुरोधानें साडहत्य–सौंदयवडचडकत्सा करण्याचा” एक 
पडवत्रा घेण्यातं येऊं लागला आहे. [या प्रकाराचें जनकत्व श्री. बा. सी. मढेकर याजंकिे आहे असें समजतात.] त्याचें मूळ 
शोधतानंा असें सापंिलें  कीं पाडिमात्य देशातं — म्हणजे डवशषेेंकरून इंग्लंि व अमेडरकें तील इंग्रजीभाडषक 
राष्र याच देशातं — जी साडहत्यसौंदयवडचडकत्सा गेल्या पन्नासएक वषांत डलडहली गेली, डतच्यातंील काहंीं 
भाग मराठींत जसाचा तसाच उचलून आणला गेला आहे. [याचे काहंीं दाखले श्री. प्रभाकर पाध्ये याचं्या “मढेकराचंी 

सौंदयवसमीक्षा” या पुस्तकातं डमळतील.] मूळ इंग्रजी लेखकानंीं ‘डरद्म्’ हा इंग्रजी शब्द वापरला, डरद्म् या शब्दाचा 
कोशाथव लय असा डमळतो, म्हणून मराठींत या संदभांत ‘लय’ हा शब्द रूढ केला गेला. सावधडगरी म्हणून 
मूळ मराठीकरण करणाऱ्यानंीं असें स्पष्ट केलें  कीं त्याचंा (पुंकल्लगी) लयशब्द संगीतातंील लय या स्त्रीकलगी 
शब्दाहून वगेळा. मात्र हा वगेळेपणा का ंआडण कसा याचें स्पष्टीकरण त्यानंी केलें  नाहीं. पडरणामीं, सामान्य 
वाचकाचे (संगीतातंील) लयाबद्दलचे डवचार स्पष्ट राडहले नाहींत, मूळची सावधडगरी न डटकता ं त्या त्या 
साडहस्ट्त्यक डलखाणातंील कल्पनाडवचार संगीतास कळत वा नकळत लावले जाऊं लागले, आडण 
संगीतातंील लयकल्पना मुळातं समजण्यास सोपी, सुसंगत, तकाधाडरत आडण डक्रयेनें प्रत्यक्षगम्य अशी 
असूनडह उगाच गोंधळातं पिंू लागली आहे. म्हणून या अनुबंधातं त्या कल्पनेचें व्याख्यान करणें अवश्य झालें  
आहे. 
 

‘लय’ शब्द पुंकल्लगीच आहे, स्त्रीकलगी नव्हेच. ‘पुंकल्लगी’ लय आडण ‘स्त्रीकलगी’ लय हा भेद मुळातं 
नाहीं. या पुस्तकातं पुंकल्लगीच प्रयोग आहे व तोच बरोबर आहे. आजकाल संगीतव्यवहारातं हा शब्द 
स्त्रीकलगी वापडरला जातो याचें एक कारण, ‘लयगडत’ — म्हणजे समा स्रोतोगता इत्याडद यडत — या 
स्त्रीकलगी शब्दाच्या कल्पनेशीं झालेला ‘लय’ शब्दकल्पनेचा संकर. त्याचें स्पष्टीकरण आता ंपुढें होईलच 

[पुढील पडरच्छेद – “डनकटच्या लयक्षणामंधील कालातंर, तें लयाचें.....” मध्ये व त्यापुढील पडरच्छेदात पहा]. पण हें झालें  तार्मकक 
कारण, लेखकाचें अनुमान. मुख्य आडण व्यावहाडरक कारण असें कीं, आजकाल संगीतपडरभाषेंत कहदी – 
कहदवी भाषेचा अडधकाडधक उपयोग होऊं लागला आहे. कहदी व तत्सम – तद्भव भाषातं नपुंसककलग नाहीं, 
दोनच कलगामंध्ये व्यवहार आहे, आडण डशवाय त्यातंडह कलगभेद जरा डशडथलच आहे. जसें ‘डकताब’ अथवा 
‘पुस्तक’ हे शब्द पुंकल्लगी आडण स्त्रीकलगी या दोन्ही रूपातं आहेत व कोणतें रूप केव्हा ंकोठें वापरावें याबद्दल 
काहंीं डनयम नाहीं. आडण मुख्य असें कीं दशवक सववनामाला कलगच नाहीं. उदाहरणाथव तो ताल = वह ताल 
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(पुंकल्लगी); ती मात्रा = वह मात्रा (स्त्रीकलगी); हा बोल = यह बोल (पुंकल्लगी), ही तान = यह तान 
(स्त्रीकलगी); दोन्हीं कलगातं यह – वह यावंरच डनवाह होतो. असा हा कहदीभाडषक लोकव्यवहारडह 
आपणामंध्यें आला. या मुद्याला पुडष्ट अशी कीं, मराठींत इतरत्र जेथें जेथें ‘लय’ शब्द स्वतंत्रपणें म्हणजे 
कहदीमाफव त नव्हे तर साक्षात् संस्कृताशीं नातें सागंून येतो, तेथें मराठीकरणामुळें  त्याचें कलगान्तर होत नाहीं, 
तो पुंकल्लगीच राहतो. उदाहरणाथव, ‘प्रलय,’ ‘लय लागणें,’ ‘लययोग’ इत्याडद शब्दप्रयोग. वरेरकरकृत एका 
नाटकाचें नावंच मुळीं ‘लयाचा लय’ असें आहे; तेथील दोन्ही लयशब्द पुकल्लगीच आहेत. 
 

तात्पयव हें कीं, संगीतातंील ‘स्त्रीकलगी’ लयशब्द आडण साडहस्ट्त्यकाचंा ‘पुंकल्लगी’, नवा, लयशब्द हे 
वगेळे, हा भेद कृडत्रमपणें उत्पन्न केलेला आहे; त्याला व्याकरणाचा अथवा भाषासंप्रदायाचा आधार नाहीं. 
 

हा भाडषक मुद्दा बाजूस ठेवल्यास अथाचा मुद्दा डशल्लक राहतोच. परंतु अथानुसारडह साडहस्ट्त्यकाचंा 
हा वगेळेपणाचा दावा डचडकत्सेस उतरत नाहीं. ती डचडकत्सा आता ंकरंू. 
 

साडहस्ट्त्यकाचंी त्याचं्या लयशब्दाची व्याख्या थोिक्यातं अशी सागंणें अयुक्त होणार नाही — 
“जेव्हा ंव जेथें दोन संवदेनारूप घटना एकत्र येऊन एकमेकातं डमसळून जातात, तेव्हा ंव तेथें लय डनमाण 
झाला असें समजावें.” या व्याख्येवर त्याचं्या पुढील कल्पना रडचलेल्या आहेत. ही व्याख्या नवी व स्वतंत्र 
असून ती संगीतातंील लयव्याख्येच्या कल्पनेहून वगेळी कल्पना दाखडवते, असा त्याचंा दावा आहे. 
 

तेव्हा ंआधीं लयशिाचा कोशगत अथव पाहंू. अमरकोशातंील [अमरकसहकृत अमरकोशः, नामकलगानुशासनम्.] 
लयशिाचा उल्लेख नंतर करंू, कारण अमरकोशातं लयशि संगीतव्यवहाराच्या संदभांतच डदला आहे. 
आपटे याचं्या संस्कृत – इंग्रजी कोशातं [द स्ट्यूिण्ट्स् ससं्कृत–इंस्ट्ग्लश ्डिक्शनरी, १८९० ची आवृडि. या कोशातं डदलेल्या इंग्रजी 

प्रडतशब्दाचंें मराठीकरण व त्यातं मुख्य आडण गौण हें वगीकरण, हें प्रस्तुत लेखकाचें आहे.] लयशब्दाचे अकरा अथवपयाय डदले 
आहेत. त्यापंकैीं तीन मुख्याथव असून उरलेले आठ गौणाथव आहेत, आडण हे गौणाथव अडतदेशानें आलेले 
आहेत हें स्पष्ट आहे; कारण मूळ धातु “ली” हा आहे आडण त्याचा अथव व्यक्त करील तोच लय या तत्साडधत 
शब्दाचा मुख्याथव ठरणार. हे तीन मुख्याथव असे : 
 

१) डवतळणें, डवरघळणें, एकरूप होणें. 
 

२) नाहींसें होणें, डवघटन होणें, नाश पावणें. [‘लय ंया’ = लयाला जाणें = डवलीन होणें अथवा 
नाहींसें होणें]. 
 

३) डवश्रास्ट्न्त, थाबंणें. 
 

या मुख्याथावरून डदलेले इतर शब्द असे आहेत : 
 

१) लयकालः = (जगाच्या) डवनाशाचा काल. 
 

२) लयगत [डवशषेण] = डवरघळलेलें , डवतळलेलें . 
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३) लयनम् = (१) डवश्रास्ट्न्त (२) डवश्रास्ट्न्तस्थळ, आरामस्थान. 
गौणाथव पुढीलप्रमाणें आहेत. 
 

१. संयोग होणें, डचकटणें. 
 

२. लपणें. दबून रहाणें. 
 

३. डचिाची अत्यंत एकाग्र अवस्था, गढलेली अवस्था, (कोणा एका डवषयाचा) अत्यंत ध्यास. 
[पश्यतंी डशवरूडपण ंलयवशात् आत्मानमभ्यागतम्=डशवाचें ध्यान करीत तल्लीन होऊन, लय लागल्यामुळें  
स्वतःस डशवरूपच पाहणारी (मालतीमाधवम्; ५–२–७). ध्यानलयेन=ध्यानामुळें  डचिलय झाल्याकारणानें 
(गीतागोकवदम् , ४).]. 
 

४. संगीतातंील काल; (हा दु्रत, मध्य, डवलंडबत असा तीन प्रकारचा असतो.) [डकसलयःै 
सलयैडरव पाडणडभः (रघुवशंः; ९, ३५); पादन्यासो लयमनुगतः (मालडवकास्ट्ग्नडमत्रम्; २; ९)]. 
 

५. संगीतातंील डवराम. 
 

६. रहाण्याचें डठकाण. [अलया = डजला राहण्याचें स्थान नाहीं अशी. (डशशुपालवधः; ४)]. 
 

७. डचिदौबवल्य. 
 

८. आकलगन. 
 
यावंरून डदलेले इतर शब्द :– 
 

१. लयारंभः = नट, नतवक. 
 

२. लयपुत्री = नटी, नर्मतका. 
 

३. लयनम् = डचकटलेलें , डलपटलेलें . 
 

तेव्हा ंएकूण आढावा असा होतो, कीं, कोशानुसार लय शब्दाचा अथव डवलीन होणें, तदू्रप होणें, 
तादात्म्य पावणें, वगेळेपणा सोिणें या अथांच्या डक्रयापदावंर आधाडरत असून, थाबंणें, संपणें, डवराम पावणें 
हाडह एक पयाय त्यातं आहे. 
 

कोशामंध्यें शब्दाथाचें डववरण नसतें, वगेळें  करावें लागतें, तें आता ंआपण करंू. थाबंणें– संपणें–
डवराम पावणें हा अथवपयाय तूतव बाजूस ठेवनू पडहला अथवपयाय आधीं तपासंू. 
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डवलीन होण्यासाठीं, तादू्रप्य-तादात्म्य पावण्यासाठीं, वगेळेपणा सोिण्यासाठीं, प्रथम कमींतकमी 
दोन तरी घटक (वस्तू अथवा डक्रया) असाव ेलागतात, आडण ते घटक एकमेकापंासून सुटे, अलग असे 
असाव–ेभासाव े लागतात, हें उघि आहे. अथात् हेंडह ओघानेंच आलें  कीं, प्रथम–नंतर, त्याचप्रमाणें 
वगेवगेळेपणा भासणें, या भेदाकंडरता ं ते भेद जाणणारा, पाहणारा कोणी ‘द्रष्टा’, कोणी ‘साक्षी’, हाडह 
अपेडक्षत आहेच. नंतर, म्हणजे काहंीं कालानंतर, काहंीं कारणानें, घटकाचंा सुटेपणा, अलगपणा नाहींसा 
व्हावयास हवा; म्हणजे द्रष्ट्याच्या डचिाला ते घटक “आधीं वगेळे होते, आता ंएकरूपच झाले” असा बोध 
व्हावयास हवा. अथात् , दोहोंपैकीं एकाचेंतरी अस्ट्स्तत्व न जाणवलें  पाडहजे अथवा दोहोंचेंडह अस्ट्स्तत्व न 
जाणवता ंत्या दोहोंऐवजीं डतसऱ्याच घटकाचें अस्ट्स्तत्व भासावयास हवें. पडहल्या प्रकाराचें उदाहरण म्हणून 
साखर आडण पाणी घेऊं. प्रथम हे दोन पदाथव स्वतंत्र सुटे असे दृडष्टला जाणवतात; डमश्रणानंतर साखर 
डदसत नाहीं, दृडष्टला केवळ पाणीच डदसतें, पाण्यातं साखर डवलीन झाली आहे हें चवीनें कळतें. येथें 
डमश्रणामुळें व डमश्रणानंतर साखर या एका घटकाचा अभाव डदसला, साखर पाण्याशीं तदू्रप पावली. दुसऱ्या 
प्रकाराचें उदाहरण चहाचें घेऊं. ‘कोरा’, म्हणजे काळसर लाल रंगाचा, चहा, आडण दूध असे दोन स्वतंत्र 
पदाथव प्रथम डदसतात, आडण डमश्रणामुळें  व डमश्रणानंतर त्या दोन्ही पदाथांचा अभाव डदसून गहंूवणाचा एक 
वगेळा असा डतसराच द्रवपदाथव डदसू ंलागतो; येथें कोरा चहा व दूध हे दोन्ही पदाथव ‘तयार’ चहा या नव्या 
पदाथांत डवलीन झाले. हीं डजह्वागम्य व दृडष्टगम्य उदाहरणें झालीं, तीं मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठीं; केवळ 
उदाहरणानंीं काहंीं डसद्ध होणें शक्य नाहीं, हें खरें. पण मुद्दा वर आलेलाच आहे; तो हा कीं, आधीं एकाहून 
अडधक घटक असणें, ते एकमेकाहूंन अलग आहेत असें द्रष्ट्याला जाणवणें, आडण नंतर त्यापंैकीं 
कमींतकमी एकाचा तरी अभाव द्रष्ट्यास भासणें, हीं लक्षणें लय या शब्दाच्या कोशाथांत अध्याहृत–अडभपे्रत 
आहेतच. 
 

म्हणून, साडहस्ट्त्यकाचंी लयव्याख्या कोशाथाला धरूनच आहे, वगेळी नव्हे. 
 

केवळ दोन घटक शजेारीं शजेारी आले तर लय डनमाण झाला असें नव्हे. “यथा काष्ठ ंच काष्ठ ंच 
समेयाता ं महोदधौ”, [महाभारत २(शास्ट्न्तपवव) १२·२८·३६, १२·१६८·५] (दोन ओंिक्याचंी होते सागरातं भेट) 
[मािगूळकरकृत गीतरामायण.] यातं लय नव्हे; लाकंिाचे दोन तुकिे दैववशात् वहातवहात एका जागीं आले 
एवढेंच. परंतु “तुका म्हणे, आळी आता ंनुरेडच वगेळी” यातं पारंपाडरक कल्पना अशी आहे कीं कंुभारमाशीचें 
ध्यान करणारी आळी (अळी) ध्यान कडरताकंडरता ंतदू्रप होऊन स्वतःच कंुभारमाशी बनते. [तुकाराम. येथें 
आळी=अळी नावंाचा डकिा, असा शब्द धरून त्यावर जी सापं्रदाडयक अथवकल्पना केली जाते, डतचा अवलंब केलेला आहे. हाच दृष्टातं 
शकंराचायवकृत ‘डववेकचूिामडणः’ मध्येंडह आहे. मात्र आळी=इच्छा, हट्ट, डवनवणी, वासना असा जुना अथव आहे, आडण त्या अथानेंच आळी, 

आळीकर इत्याडद शब्द तुकारामानंीं अनेकवार वापडरले आहेत; तो अथव घेतल्यास हें उदाहरण बाद करावें लागेल.] ती वगेळी अशी 
उरलीच नाहीं, तदू्रपच झाली. डतचें अळी हें स्वरूप डवलयास गेलें  तर हा अळीचा लयच झाला असें ठरतें. 
या उदाहरणातं कंुभारमाशी व अळी हे दोन सुटे घटक प्रथम आहेत, त्यापैकीं कंुभारमाशीहा रूपघटक 
अळीच्याच डचिातं–मनातं आहे, डतला स्वतःचें व कंुभारमाशीचें अशीं दोन्ही शरीररूपें जाणवत आहेत; 
अळी हा स्वतःच द्रष्टा झालेला आहे. 
 

हीं उदाहरणें देण्याचें कारण असें कीं साडहस्ट्त्यक वापरीत असलेल्या ‘लय’ शब्दासाठी वरील 
डवलीन होण्याची अट आवश्यक आहे. उदाहरणाथव, “ ‘हलो, हलो’ ला हलकट उिर” या पद्यचरणातं [श्री. 

मढेकर याचं्या एका कडवतेंतील चरण. या उदाहरणातंील कल्पनाडवचाराचंा एकमेकातं लय होतो हें प्रस्तुत लेखकास पटत नाहीं.] टेडलफोन्
चा दृष्टान्त आहे. आपण टेडलफोन्चा संपकव  साधून ‘हलो’ हा ठराडवक पुकार करावा, तर दुसऱ्या बाजूस 
अपेडक्षत व्यस्ट्क्तच नसल्यामुळें, जी व्यस्ट्क्त असेल डतचा व आपला कोणताडह सुसंवाद नसल्यामुळें, आपला 
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अपेक्षाभगंच नव्हे तर अपमान व्हावा, हा दाखला आहे; आडण त्यातूंनच जगातंील लोकव्यवहाराची 
अपडरहायव कठोरता ध्वडनत केलेली आहे. या दृष्टान्तातं टेडलफोन्वरील प्रसंगाचा ठसा मनातं उभा राडहला 
आडण नंतर त्याचा डवचार अजीबात सुटून केवळ लोकव्यवहाराचा डवचारच मनातं उरला तर येथें लय 
झाला असें म्हणता ं येईल. (मनातंील दोन कल्पनाचंा डवचार हे घटक). “जा, पोरी, जा” असें म्हणत 
फुगिीचा फेर धरला, आडण फेराचा वगे वाढता ंवाढता ंत्या शब्दाचंा उच्चारडह जलद जलद झाला, इतका 
कीं उच्चार “झपूज्झा” असाच होऊं लागला, [केशवसुत, झपूऽझा हा शब्द व त्याचें स्पष्टीकरण कडवचेंच आहे. कडवतेचें नावंडह 

‘झपूझा’च आहे. शब्दोच्चाराचंें रूपातंर हाडह लयप्रकारच, याकिे येथें दुलवक्ष केलें  आहे.] तर तेथें केवळ शब्दोच्चाराचें रूपातंर झालें  
असें होईल; परंतु त्याबरोबरच “जा, पोरी, जा” या शब्दाच्या अथाचेंच अनुसंधान सुटलें  आडण केवळ एक 
चक्रगडत व डतजबरोबरचा मुखध्वडन एवढेंच भान राडहलें  तर अथवयुक्त शब्दाचंा अथवशून्य वणांत लय झाला 
असें होईल. परंतु हें डवलीन होण्याचें पर्थय पाळलेलें  नसलें , केवळ एकाहून अडधक अशा कल्पना एकत्र 
आणलेल्या असल्या, तर तेथें लय झाला असें म्हणता ं येणार नाहीं. अशा तऱ्हेच्या डक्रयाचंें अत्यंत गाढ 
डवश्लेषण – डववरण आपल्या परंपरागत अलंकारशास्त्रातं आहे; उपमा, उत्पे्रक्षा, दृष्टान्त, डवरोधाभास, 
अथान्तरन्यास, मालोपमा, ककप्रश्न, कडच्चत्प्रश्न इत्याडद, त्याचप्रमाणें बीजाकुंर, कूपघडटका इत्याडद 
‘न्याय’, वगैरे शेंकिों तऱ्हातंऱ्हाचं्या व्याख्या व त्याचंीं डववचेनें आहेत; तीं सवव दूर ठेवनू सववत्र ‘लय’ हीच 
कल्पना व पडरभाषा लावण्याचा अट्टहास केला तर मोठी अनवस्था होऊन आपण आपलीच हाडन करून 
घेऊं. डदवाळीच्या सणाचें, त्यातंील इतराचं्या आनंदाचें वणवन करून मग “मी संध्यासमयीं खुशाल…कालके्षप 
करीन उन्मन असा वडे्यापरी गाउनी” [केशवसुत. ‘डदवाळी’ कडवता.] असें साडंगतलें  तर त्यातं फक्त डवरोध 
दाखडवला असें होईल, आनंदाचा लय उन्मनी अवस्थेंत झाला असें होणार नाहीं. बाण लागून तिफित 
असलेली पडक्षणी आपल्या डपलानंा ं“तुम्हासं अडज अस्ट्न्तचा कवळ एक मी आडणला” [रेव्हरंि ना. वा. डटळक. 

“केवढें क्रौयव हें” कडवता.] असें म्हणते तेव्हा ं “अंडतचा कवळ”, शेंवटचा घासं, हा अलंकार आहे, तेथें 
लय…असंगतच [असगंत हा कमी प्रचारातंील शब्द येथें बुद्ध्याच वापडरला आहे. डवसगंडत अडभपे्रत नाहीं.] झाला असें नव्हे. जेथेंतेथें 
लयकल्पना लावणें हें असंगतच होय. आडण जरी हा असंगतपणा कोठें नसला आडण काहंीं नवा डवचार पुढें 
आणण्याचा प्रयत्न केलेला असला, तरी एवढा आग्रह धरावयासच हवा कीं जर डवलीनत्व डदसणार नसेल 
तर तेथें लय हा शब्द वापरंू नये, हवा तर नवा दुसरा योग्य शब्द डनमाण करावा; कारण शास्त्रानें एकेका 
शब्दाचा खोलवर डवचार करून त्याला डनडिताथव डदलेला आहे, तो डनडिताथव अजीबात दृडष्टआि करणें हें 
अत्यंत अडनष्ट होईल. केवळ न्यास हा लय नव्हे! 
 

असा असंगतपणा ककवा डनडिताथाचा डवपयास जर साडहस्ट्त्यकाचं्या डलखाणातं होत असला, तर 
ज्याचं्यावर तशा डलखाणाचा प्रभाव अडधक पितो अशा संगीताभ्यासकाचंी लयकल्पनाच डवकृत होऊं 
शकते, हें डदसून आल्यामुळें  वरीलप्रमाणें टीका करणें प्राप्त झालें . एरव्हीं या पुस्तकातं हे साडहत्यडवषयक 
डवचार आणण्याचें कारण नव्हतें. डवलीन होणें हेंच लयकल्पनेचें सार, हा मुद्दा दृडष्टआि होऊं नये हाच मुख्य 
उदे्दश आहे. 
 

लयव्याख्येंतील दुसरा मुद्दा म्हणजे कालाडधष्ठान. “आधीं–मग, प्रथम–नंतर” हे अध्याहृत शब्द 
लयव्याख्येंत अटळ आहेत. जर सुटे घटक ‘आधीं’ नसले तर ते एकमेकातं डवलीन हें कसें ठरणार? वरील 
साखरपाण्याचेंच उदाहरण घेऊन जर कोणी प्रडतपादंू लागला कीं, एकदा ंसाखरपाण्याची चव डजभेस 
कळली कीं ‘गोि पाणी’ हा डमश्र पदाथव एकदम अनुभडवला तरी चालेल, हरघिीला समोर साखर व पाणी 
वगेळे असे हवचे असें नव्हे. पण हें प्रडतपादन पटण्यासारखें नाहीं. जें ‘गोि पाणी’ चाखलें , तें साखरेचें 
पाण्यातं लय झालेलें  असें डमश्रणच कशावरून? कदाडचत् साखरेऐवजी ‘स कडरन्’ नावंाचा अत्यतं किू, पण 
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अल्प प्रमाणातं पाण्यातं डवरघळल्यावर गोि होणारा पदाथव असू ंशकेल; अथवा डमश्रणच मुळातं नसून केवळ 
पाणीच असेल आडण आपण आधीं खाल्लेल्या आंवळ्याचंी चव डजभेवर कायम असेल; ककवा पाण्यासारखा 
डदसणारा गोि चवीचा असा एखादा नवाच द्रवपदाथव असेल. नक्की काय आहे, खरोखर पाण्यामध्यें साखरेचें 
डवलयन आहे कीं नाहीं, याचा डनवािा आधीं काय होतें व नंतर काय या क्रमानुसारच होऊं शकेल. कोणी 
म्हणेल कीं आपण स्वतःच चव घ्यावयास हवी असें नाहीं; ज्याचं्या शब्दावर डवश्वास ठेवणें योग्य अशाचंी 
साक्ष (म्हणजे ‘आप्तवाक्य’ ककवा ‘आगम’) हेंडह पुरेल. पण डवश्वासपात्र साक्षीदाराचंा प्रत्यक्षानुभव हाच 
त्याचंाडह आघार असणार. बरें; तकव डवचार म्हणजे ‘अनुमान’ करूनडह डनष्कषव काढता ं येईल असें म्हटलें  
तरी मुळातं प्रत्यक्षानुभव असल्याडशवाय तकव डवचार युक्त आहे असें म्हणता ं येणार नाहींच. तेव्हा ंमागेंमागें 
जाता ंशवेटीं ‘प्रत्यक्ष प्रमाण’ हाच डनवाड्याचा आधार ठरतो. [अथात् येथील ‘प्रत्यक्ष प्रमाण’ हें शुद्धबुडद्धचें म्हणजे यथाथव ग्रहण 

करण्याऱ्या डनरडभमानी बुडद्धचें मानलें  आहे.] एवचं, आधीं–नंतर हा कालक्रम लयव्याख्येंत िावलता ंयेत नाहीं. 
 

म्हणून लय हा कालाडधडष्ठतच आहे. कालकल्पनेपासून मुक्त असा लय नव्हे. 
 

जेथें कालाडधष्ठान नाहीं अशा प्रसंग–संदभांतडह हल्लीं लय हा शब्द वापरला जातो. उदाहरणाथव, 
एकाद्या स्त्रीदेहाची आकृडत लयबद्ध आहे असें म्हटलें  जातें. [अशा तऱ्हेचे भाषाप्रयोग अलीकिचे आहेत.] त्यातं अडभपे्रत 
असतें तें एवढेंच कीं, त्या देहाचे जे वगेवगेळे वक्राकार, ते एकमेकाशंीं मोठ्या सुबक प्रमाणातं असून लगतचे 
दोन वक्राकार जेथें एकमेकातं डमळतात, तेथें एक कोठें संपतो व दुसरा कोठें सुरंू होतो हें सागंवत नाहीं. 
अथात् त्या त्या स्थळीं एका वक्राकाराचा दुसऱ्यातं लय मानता ंयेईल; पण त्या एकूण देहाची प्रमाणबद्धता 
म्हणजे लयबद्धता नव्हे. एकाद्या डचत्रातं लय आहे असें म्हटलें  जातें तेव्हा हाच प्रकार होतो. “त्या डतथें, 
पडलकिे डतकिे; माडझया डप्रयेचें झोंपिें,…वळणावर आंब्याचें झाि एक वाकंिें” अशा वणवनाचें [“लाखाची गोष्ट” 
या डचत्रपटातंील गाणें, बहुधा श्री. मािगूळकर यानंीं रडचलेलें  असावें.] डचत्र काढलें  तर त्यातं शतेजमीन, वळणावंळणाचंी 
वाट, एका झािास प्रामुख्य, पलीकिे एक झोंपिी, यातं एकूण सुबक प्रमाणबद्धता साधता ंयेईल, पण तेथें 
लयबद्धता आहे असें म्हणणें चूक होईल. मात्र, आकाशातं डवडवध रंगच्छटा असून त्या एकमेकातं 
डठकडठकाणीं डमसळलेल्या दाखडवलेल्या असतील तर त्या त्या डठकाणीं एका रंगच्छटेचा दुसरींत लय 
झाला असें म्हणता ं येईल. येथें लयाच्या कोशाथांपैकीं गौणाथव मानले असें झालें . पण केवळ प्रमाणबद्धता 
असेल तर तेथें लयाचा संबंध नाहीं हें लक्षातं ठेवलें  पाडहजे. 
 

तात्पयव, गौणाथांत कालाडधष्ठान नसलें  तरी लय मानता ं येईल, पण डवलीनत्व असलेंच पाडहजे. 
केवळ प्रमाणबद्धतेचा डवचार हा लयडवचार नव्हे. गौणाथांतडह, आपले मनोव्यापार कोणत्या कालक्रमानें 
चालले याचा डवचार करून, कालाडधष्ठान दाखडवता ंयेईल, [मनोव्यापारामंधील परस्परलय ठरडवणें हें स्वतःच्याच खादं्यावंर 
चढून बसण्यासारखें आहे. “न डह नटः सुडशडक्षतोऽडप स्वस्कन्धमारोढंु शक्ष्यडत”; म्हणून असल्या चचेंत प्रस्तुत लेखकाला डवशषे गम्यडह नाहीं व 

रसडह नाहीं.] पण तसें डपष्टपेषण करण्याची येथें आवश्यकता नाहीं. संगीतातंील लयशब्दव्याख्येकिे आपलें  
अवधान आहे, ती व्याख्या सुस्पष्ट करावयाची आहे. आडण त्यासाठीं त्या व्याख्येस बाध आणू ंशकणारे प्रयोग 
हल्लीं जे केले जाऊं लागले आहेत त्यापंासून आपण सावध राहणें अवश्य झालें  आहे, हें आताचं्या 
प्रडतपादनाचें सूत्र आहे. आपल्या सुस्पष्ट कल्पनेसाठीं ध्यानातं धरण्याचे मुदे्द डवलीनत्व आडण कालाडधष्ठान हे 
आहेत, ते लयशब्दाच्या मुख्याथांतच आहेत, अडतदेश–गौणाथव आपणासं पाहण्याची गरज नाहीं, हें आपण 
पाडहलें . यास बाधक प्रयोग इंग्रजींतील डरद्म् शब्दाच्या अनुषंगानें आलेले आहेत हें येथें लक्षातं ठेडवलें  
म्हणजे पुरे. डरद्म् आडण लय हे एकच नव्हेत, डरद्म् व त्यावर आधाडरत असें पाडिमात्य साडहस्ट्त्यकाचंें भाष्य 
याची चचा इतरत्र केली आहे. (अनुबंध २). 
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लयशब्दाचा दुसरा कोशगत मुख्याथव थाबंणें, संपणें, डवराम पावणें, असा आहे. यातं कालाडधष्ठान 
स्पष्टच आहे; कारण आधीं जर काहीं नसलें  तर ज्याला सुरुवात नाहीं तें थाबंले–संपेल कसें? पण या 
अथवपयायातूंन एक शकंा डनघते ती महत्त्वाची आहे. डवलीन होणें हा पडहला अथवपयाय आडण डवराम पावणें 
हा दुसरा अथवपयाय, याचंी सागंि कशी घालावयाची? प्रथम एकाहून अडधक घटक व नंतर त्यातंील 
एकाचा तरी अभाव, हीं लक्षणें डवराम पावणें या डक्रयेंत कशीं डदसतात? एकच काहंीं वस्तु, घटना अथवा 
डक्रया असलेली संपते, तेव्हा ंती अमुकातं डवलीन पावली हें भासवणारा दुसरा घटक कोणता? 
 

इंग्रजी साडहस्ट्त्यकासंमोर असले प्रश्नच उद्भवले नाहींत, कारण त्याचंा प्रपंच त्याचं्या ‘डरद्म्’ या 
संगीतातंील एका अडत बालबोध कल्पनेंतून उगम पावलेला आहे. पाडिमात्य शास्त्रीय डवचारवन्त, वैज्ञाडनक 
आडण दाशवडनक यानंीं अशा प्रश्नाचंा थोिाबहुत डवचार केलेला आहे. आडण डवशषेतः तसा स्पष्ट डवचार 
त्याचं्या “िायालेस्ट्क्टक्स्” या दशवनातं सापंितो. [फ्रीडड्रश ्एरे्ङ्ल्स् याच्या “श्रीयुत ऑय्गेन् िू (इ) : करर्ग यानंीं केलेली डवज्ञानाची 
डवकृडत” आडण ल्येडनन् च्या “जिवाद आडण प्रयोगडनष्ठ समीक्षा” या पुस्तकातं असे दाखले चागंले आहेत. डवशषेतः “गडत कशी डनमाण होते” 
याबद्दलचें डववरण उिम आहे. हीं दोन्हीं पुस्तकें  इंग्रजींत “ॲस्ट्ण्ट िू(इ) : करर्ग” आडण “मटीडरयाडलझ्म् ॲण्ि एस्ट्म्पडरयोडक्रडटडसझ्म्’ या नावंानंीं 
सववत्र उपलब्ध आहेत. आपले श्री. मानवेंद्रनाथ रॉय याचेंडह काहंीं डवचार वाचकासं अडधक पुढें नेतील. हेगेल ्इत्याडद पूवींचे िायालेस्ट्क्टक्स्वाले 
समजण्यास अवघि आहेत. – येथें भौडतक िायालेस्ट्क्टक्स् या दशवनाची चचा कतवव्य आहे. श्रडमकशाही इत्याडद कल्पनाचंा येथें साक्षात् सबंंध 

नाहीं.] (िायालेस्ट्क्टक्स्चें भाषातंर ‘डवरोधडवकास’ असें केलेलें  आढळतें. पण ‘दं्वद्व–अन्वय’ अथवा ‘दं्वद्व-
पडरणाम’ हे शब्द प्रस्तुत लेखकास योग्य वाटतात; कारण दं्वद्वातं डवरोध असलाच पाडहजे असें नव्हे आडण 
तरीडह दं्वद्व म्हणजे दै्वत नव्हे). परंतु या प्रश्नाचा सडवस्तर सुसंगत तकव डवचार आपल्या साखं्यदशवनानुसार 
होतो तसा इतर साधनानंीं होत नाहीं. 
 

साखं्यदशवनातंील अडभपे्रत डसद्धान्ताचा त्रोटक, कामापरुता आडण डवकृडत न कडरता ंपण आपल्या 
संदभाच्या सोईसाठीं फेरफार करून [साखं्यामंधील मतभेद सोिून देऊन, तपशीलडह सोिून देऊन, कोणासडह प्रत्यक्षगम्य असा जो 
डवचार तोच येथें मािंला आहे. अथात् शुद्धादै्वत – डवडशष्टादै्वत – दै्वतादै्वत – उिरमीमासंा इत्याडद वेदान्तमतें, आडण योग, यासंडह येथील 

सारडवचार फारसे अमान्य नाहींत. इतकें च नव्हे तर अगदीं अवाचीन डवज्ञानडवचारासंडह ते मान्य होतात.] मािंलेला गोषवारा असा देता ं
येईल : 
 

“अगदीं सुरुवातीस काय होतें, तें कसें कोठें होतें” इत्याडद प्रश्न मानवी बुडद्धच्या पलीकिचे आहेतः 
इतकें च नव्हे तर या सवव डवश्वाची साकल्यानें सम्यक् पाहणी करणारा जो कोणी (अध्यक्ष) असेल त्यालाडह 
कदाडचत् त्याचंीं उिरें माहीत नसतील [ऋग्वेदातंील सुप्रडसद्ध ‘नासदीय’ सूक्त, १८·१२९. तैडिरीय ब्राह्मण २·८·९.] [कारण 
त्याच्या संदभांत हे प्रश्न डनरथवकच होतील], [सम्यक् पहाणी करणारा जो अध्यक्ष तो ‘पूवेषामडप गुरुः कालेनानवच्छेदनात्, तस्य 
डनरडतशय ंसववज्ञबीजम्’ असाच असणार, तेव्हां त्याच्या दृडष्टनें सुरुवात वगैरे शब्दासंच अथव उरत नाहीं. हा सुचलेला सूक्ष्मश्लेष मुद्दाम उल्लेडखला 

आहे.] असें शुद्धबडुद्धनें, स्पष्टपणें, प्राजंलपणें पण खणखणीतपणें प्रथम साडंगतलें  पाडहजे. “अगदीं 
सुरुवातीचा” भाग टाळून त्यापुढची कल्पना आपण आपल्या कुवतीच्या मयादातं करंू शकतों. त्या 
मयादामंध्यें असें सागंता ं येतें कीं, कोणतीडह इंडद्रयगम्य वस्तु–घटना–डक्रया स्वयंभ,ू अनाडद नसते आडण 
डतचा संपूणव समूळ डवनाशडह होऊं शकत नाहीं. डतच्या कारणीं प्रारंभीं काहंीं मूळकारण असतेंच. तीं 
मूलतत्त्वें. मूलतत्त्वें अबाडधत असतात, त्यानंा ं‘गुण’ असें नावं डदलेलें  आहे. [गुण कोणते, ते डकती, इत्याडद तपशील येथें 
आवश्यक नाहीं इतकें च नव्हे तर वैज्ञाडनक दृडष्टला तो तपशील ग्राह् होणें अशक्य आहे; म्हणून तो भाग गाळला. तसें केल्यानें मुख्य डवचारास बाध 

येत नाहीं. (पहा साखं्यकाडरका ९, १२, १५, १६, ५२.)] येथें गुण या शब्दातं चागंलें–वाईट, इष्ट–अडनष्ट हा मनुष्यकृत भेद 
आणावयाचा नाहीं; गुण हा केवळ एक पाडरभाडषक शब्द आहे. असे जे वगेवगेळे गुण, ते डनर्मवकार–
डनराकार असल्यामुळें  त्याचंी प्रथम जी एक सरडमसळ झालेली असते तींत एक गुण दुसऱ्यापासून वगेळा 
असें ठरणें अशक्य होतें; या सरडमसळीचा एकत्र असा पडरणाम होत नाहीं. या सरडमसळींत गुणाचंें जें काहंीं 
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प्रमाण असेल तें ‘समप्रमाण’ मानलें  आहे, [हीच ‘समप्रमाणा’ची व्याख्या. डतच्यातंील अमुक गुणाचें प्रमाण अमुक टके्क इत्याडद डवचार 

प्रस्तुत लेखकाला पटत नाहीं.] आडण या सुरुवातीच्या डनर्मवकार अवस्थेला ‘साम्यावस्था’ म्हटलें  आहे. ‘मूलप्रकृडत’ 
ती हीच. पुढें काहंीं कारणानें गुणप्रमाण बदललें , साम्यावस्था नाहींशी झाली, कीं वस्तु–घटना–डक्रया 
इत्यादींची उत्पडि होते; ककबहुना उत्पडि होणें म्हणजेच गुणप्रमाण असम होणें. [२६] ज्या कारणानें 
गुणप्रमाण बदलतें त्याचा सववत्र लागू ंपिेल असा ‘साधारण’ [साधारण आडण सामान्य या शब्दातं भेद करून साधारण शब्द 

येथें वापडरला.] डवचार आहे व त्याला नावंडह आहे, पण त्या प्रकृडत–पुरुष–डवकार चचेंत पिण्याचें येथें 
प्रयोजन नाहीं. [येथें नानादशवनामंधील फरक सुरंू होतो. पण तो भाग मानावा असें नाहीं. आपली एकूण परंपरा प्रस्तुत सदंभांत अनुसरावयाची 
तर दशवनातंील डसद्धातं अंगीकारून त्याचंा जागजागीं कसा अनुभव येतो व उपयोग होतो हें पहाणें आहे, व केवळ घटपटचचेहून अडधक महत्त्वाचें 

आहे.] प्रत्येक प्रत्यक्ष उदाहरणातं, त्या त्या वस्तु–घटना–डक्रयेचीं बीजरूप कारणगुणतत्त्वें सापंिलीं आडण 
त्या गुणातं चलडबचल होण्याचें तेथलें  तेथलें  कारण सापंिलें  तर आपले काम झालें . गुणप्रमाण बदलण्याचें 
तें तें कारण हें शास्त्रदृष्ट्या मुळातं मूलप्रकृडतप्रमाणेंच एक मूळचेंच डनराकार–डनर्मवकार असें तत्त्वच 
मानलेलें  आहे, आडण तें कारणतत्त्व हा मूलप्रकृडतच्या अंगचा स्वभावधमवच आहे असें एक मत असून, तें 
कारणतत्त्व मूलप्रकृडतहून डभन्न असें स्वतंत्र तत्त्व आहे असें दुसरें मत आहे, [उदाहरणाथव, ‘स्वभावमेके कवयो वदस्ट्न्त, 
कालं तथान्ये पडरमुह्मानः, देवस्यैषा मडहमा...’ (श्रेताश्वतरोपडनषत् ६·१) हें एक मत, आडण शुद्ध म्हणजे डनरीश्वरसाखं्याचंें “कारणमीश्वरमेके 
ब्रुवते, कालं परे, स्वभावो वा, प्रजाः कथ ं डनगुवणतो? व्यक्तः कालः स्वभावि” हें दुसरें मत. या दुसऱ्या मताची जी येथील आया, ती ‘प्रोफेसर’ 
लोकमान्य डटळक यानंीं गौिपादभाष्यातंील अंतगवत पुराव्यावंरून तयार केली आडण ती (ककवा तत्सम) आया ईश्वरकृष्णकृत साखं्यकाडरकें तील ६२ 
वी असावी असें ठरडवलें . याचा तपशील गीतारहस्यातंील ‘काडपलसाखं्यशास्त्र ककवा क्षराक्षरडवचार’ या प्रकरणातं आहे. (“स्वभावमीश्वरं कालं 
यदृच्छा ंडनयकत तथा । पडरणाम ंच मन्यंते प्रकृडतः पृथुदर्मशनः”– सुश्रतशारीरम् १,११). —डटळकाचं्या आयेंत छंदोगणदोष आहे. 
 

तनसुखराम शमा आडण हरदि शमा यानंी डटळकाचं्या ‘ब्रुवते’ ऐवजी ‘पुरुषम्’ असें सुचडवलें . उदयवीरशास्त्री यानंीं डटळकाचंें खंिन केलें . 
द. वा. जोग यानंीं, लुप्त काडरका ही क्रमाकं १८ च्या आगेंमागें असावी व ती डटळकमताची नसावी तर “पुरुषो केवल एको भेदः 
प्रडतदेहभोगवैडवध्यात् । बद्धानां, मुक्ताना ंतद्वत् सववमुस्ट्क्तदोषाच्च” अशी काहंीं असावी, हें प्रडतपाडदलें . प्रस्तुत लेखकाची एकूण दृडष्टभडूमकाच वेगळी 

आहे.] एवढी केवळ नोंद करंू म्हणजे झालें . अशा या कारणाचें कायव म्हणजे गुणप्रमाण बदलणें, साम्यावस्था 
नाहींशी करणें, एवढेंच होय. साम्यावस्था नाहींशी होणें याला ‘क्षोभ’ अथवा ‘क्षोभण’ असें नावं आहे. येथें 
आपण गुणक्षोभण पाहत आहोंत. क्षोभण, गुणक्षोभण हे पाडरभाडषक शब्द आहेत; त्याचंा मानवी 
मनोव्यापाराशंीं काहंींडह संबधं नाहीं हें लक्षातं घ्यावें. गुणक्षोभण ही उत्पडिचें कारण दशवडवणारी पडरभाडषक 
संज्ञा आहे, व ती ज्या डवचारडसद्धातंावंर आधारलेली आहे त्यामंध्यें क्षोभण हा शब्द व्याकरण–डनरुक्त 
यानुंसारच ओघानेंच उद्भवलेला आहे. ज्याचंें क्षोभण होतें ते गुण, या गुणशब्दाचाडह मानवी मनोव्यापाराशंीं 
संबंध नाहीं. एकदा ंझालेलें  गुणक्षोभण नंतर पुन्हा ं दुसऱ्या प्रकारें झालें  कीं दुसरी वस्तु–घटना–डक्रया 
डनमाण होईल. अथवा पडहली दुसरींत रूपातंर पावले. या गुणक्षोभणपरंपरेचें नावं गुणपडरणाम. (उत्क्राडंत 
असाडह शब्द रूढ झालेला आहे, परंतु मूळ अथवदृष्ट्या तो चुकीचा होय, त्याचा मृत्यूशीं संबंध आहे; 
गुणपडरणाम हाच शब्द योग्य होय.) असे गुणपडरणाम एकामागून एक अनेक असूं शकतील. उलटपक्षीं जें 
गुणक्षोभण झालेलें  होतें, म्हणजे गुणाचंी साम्यावस्था जी नाहींशी झालेली होती, तीच साम्यावस्था पुन्हा ं
काहंीं कारणानें प्राप्त झाली, तर तेथें व तेव्हा ंक्षोभणाचें ‘शमन’ झालें , त्याचा उपशम झाला, असें म्हणता ं
येतें. शमनामुळें आधीं उत्पन्न झालेली वस्तु–घटना–डक्रया परत आपल्या मूलतत्त्वातं डवलीन होते. डतचा 
त्या त्या दृश्यरूपानें जो भाव दृडष्टस पिला होता तो नाहींसा होतो, त्या त्या रूपाचा अभाव होतो. [‘अभावा’चाडह 
मोठा खोलवर डवचार आहे. उदाहरणाथव, घट म्हणजे घिा ही वस्तु डवचारास घेतली, तर ‘घिा आहे’ आडण ‘घिा नाहीं’ असे दोन, भाव व अभाव हे, 
पयाय झाले. ‘घिा नाहीं’ याचे (अभावाचे) प्रकार पुढीलप्रमाणें. 
 

(अ) आपल्यासमोरचें स्थान पूणव डरकामें आहे, तेथें काहंींच नाहीं. म्हणून अथात् तेथें घिा नाहीं. हा एक अभाव (अत्यंता). 

  

(आ) आपल्यासमोरचें स्थान डरकामें नाहीं, तेथें काहंीं ठेडवलेलें  आहे, पण तें घिा नाहीं व घड्याच्या जाडतचेंडह नाहीं; उदाहरणाथव 
वस्त्र (पट) आहे. म्हणून अथात् तेथें घिा नाहीं. हा दुसरा अभाव (अन्योन्य). 
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(इ) आपल्यासमोर वस्तु आहे, ती घड्याच्या जाडतचीच आहे, पण ती घिा नाहीं–जसें मातीचा राजंण. म्हणून तेथें सध्या ंघिा 
नाहीं. हा डतसरा अभाव. 

  

(उ) आपल्यासमोर केवळ एक मातीचा गोळा ठेडवलेला आहे. डतचा पुढें कंुभाराकिून घिा बनेल, पण आता ंतेथें वतवमानकाळातं 
घिा नाहीं; भडवष्यकाळातं असेल. हा चौथा अभावप्रकार. (प्राग्भाव). 

  

(ए) आपल्यासमोर कोणे एकेकाळीं घिा होता, पण आता ं फक्त खापराचे तुकिे आहेत. घिा भतूकाळीं होता. परंतु तेथें 
वतवमानकाळातं घिा नाहीं. हा अभावाचंा पाचंवा प्रकार. (प्रध्वंसाभाव). प्रस्तुत पुस्तकाच्या सदंभांत वरीलपैकीं शेंवटचे दोन 
प्रकार लाग ूहोतात, कारण तेथें कालाडधष्ठान आहे. हें कालाडधष्ठान ध्वडनसबंंधींचें आहे. 

 
जैनदशवनातं तर, सदेंहप्रसगंींचाडह अत्यंत खोल डवचार आहे व तो वरीलपैकीं प्रत्येक प्रकारास लावनू दाखडवला आहे. या ‘स्यात्’ 

(असेल काय?) डवचारातंील पयाय असे :– 
 

१ घिा असेल. 
 

२ घिा नसेल. 
 

३ घिा असेल ककवा नसेल. 
 

४ घिा असेल असें नाहीं. ककवा घिा नसेल असेंडह नाहीं. 
 

५ घिा असेलडह आडण नसेलडह. 
 

६ घिा असेल असें नाहीं आडण डशवाय नसेल असेंडह नाहीं. 
 

७ घिा असेल–नसेल यापंैकीं काहंींच ठरत नाहीं. 
 

हल्लींच्या कॉम्प्यूटस्वसाठीं मूलभतू जें म थेम डटक्ल् लॉडजक् व त्यावर आधाडरलेलीं न ण्ड् –ॲण्ड् –ऑर्–नॉर–्एक्स्क्लूडझव्ह् ऑर्–एक्स्
क्लूडझव्ह्  नॉर ्वगैरे गेट्स् तींडह याबाहेर नाहींत! हें गडणततंत्र योहान् फॉन् नॉय्मान्कृत– १९४५ नंतरचें –आहे, आधींचें नाहीं! फार तर त्याची 

सुरुवात बूल्नें केली म्हणता ं येईल. पण तीडह १८४७–१८५४ मध्यें.] परंतु हा रूपाभाव म्हणजे वस्तुनाश नव्हे, हें रूपान्तर 
आहे, कारण मूळचीं गुणनामक तत्त्वें शाबतूच आहेत. त्या त्या वस्तु–घटना–डक्रया आपापल्या 
मूलप्रकृडतमध्यें “लय पावल्या” असें ठरतें. “मूलप्रकृडत, गुणक्षोभण→उत्पडि; स्ट्स्थडत→गुणक्षोभण; 
गुणपडरणाम→...→शमन; लय” असें हें चक्र प्रवर्मतत होतें. [येथें वतुवल, गोलाकार वगैरे आकृतींचा काहंीं सबंंध नाहीं, येथें 

आवतवनडह अडभपे्रत नाहीं. ‘चक्र’ म्हणणें ही केवळ रूडढ आहे.] या चक्राला, या साखंळीला, कालामुळें अस्ट्स्तत्व येतें, परंपरा 
लाभते, म्हणून मूलप्रकृडतबरोबरच काल हें एक स्वतंत्र, अबाडधत व अडवनाशी तत्त्व मानणें योग्य आहे. 
(मात्र, प्रारंडभक अवस्थेंत तरी, काल हा मूलप्रकृडतपासूनच क्षोभणानें डनमाण झालेला आहे, तो स्वतंत्र 
कारक नाहीं, असें शुद्ध साखं्याचंें मत आहे. तें मत येथें उद्धृत केलें , पण त्याची डचडकत्सा करण्याची गरज 
वाटत नाहीं) [उदाहरणाथव तत्त्वकौमुदीमधील साखं्यकाडरका ३३ वरील व्याख्या. तें कसेंडह असो, परंतु एकदा ंप्रारंभावस्थेच्या पुढें पाहंू लागलों 
कीं काल हा एक कारक होतो (डशवाय ‘हा प्रारंभ’ हें तरी कालाडशवाय कसें ठरणार?) हें डनर्मववाद. कै. िॉ. प. कृ. गोिे यानंी सशंोडधलेल्या एका 
जुन्या जैनप्रबंधातं काल हा कारक याची चचा आहेः काल हा कारक नसता तर एकाच दृडष्टपातातं बीज, रोप, झाि वगैरे एकत्र डदसले असते अशा 
तऱ्हेचा युस्ट्क्तवाद आहे. परंतु तो सदंभव आता ंआठवत नाहीं. काल हें कायवशस्ट्क्तचेंच एक रूप, डनदान साधन आहे असें मत कोणा रडशयन् शास्त्रज्ञानें 

सुमारें तीसएक वषांमागें प्रकट केलें  होतें असेंडह स्मरतें, पण नेमकी आठवण नाहीं.]. 
 

मूलप्रकृडतपासून गुणक्षोभणामुळें  उत्पडि, (तींतून पुन्हा ं गुणक्षोभणानें गुणपडरणाम) व शवेटीं 
शमनामुळें लय, असें जें हें परंपरेचें चक्र, त्यातं लय शब्द आला आडण त्यातंच काल या मूलकारणाचाडह 
संदभव आला; परंपरेचे सवव दुव े एकाच क्षणीं अस्ट्स्तत्वातं नसणार म्हणून प्रथम–नंतर हा कालक्रमडह 
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अध्याहृत झालाच. वस्तु–घटना–डक्रया मूलप्रकृडतमध्यें लय पावली म्हणजेच ती स्वतःच्या अशा रूपातं 
असावयाची थाबंली, हें उघि आहे. अशा तऱ्हेनें ‘थाबंणें–संपणें–डवराम पावणें’ हा अथवपयाय आडण ‘डवलीन 
होणें’ हा अथवपयाय, या दोहोंची एकवाक्यता होऊं शकते. 

(वरवर पाहणारास, डवशषेतः ज्याचंा अभ्यास फक्त इंग्रजी साडहत्यडवषयापुरताच आहे त्यासं, हें 
सवव शब्दावलंबी पाडंित्य आहे असें वाटेल. परंतु अडधक खोल डवचार – अनुभव, आडण पाडिमात्य का ं
असेनात पण दशवनें आडण डवज्ञानें, याचं्या अभ्यासानें हा ग्रह दूर होईल आडण खरा प्रकार तर उलटाच आहे 
हें कळेल). 
 

लयशब्दाचे कोशाथव, त्याचंी एकवाक्यता, त्यामंागची भारतीय भडूमकादृडष्ट, तीमध्यें डवनाकारण 
घोंटाळ्यातं पिण्याचा हल्लीं उत्पन्न झालेला धोंका, इत्याडद वणवन येथें पुरे. आता ंसंगीताकिे वळंू. 
 

अमरकोश हा जरी शब्दसंग्रह असला तरी त्यातं लयशब्द (जो संगीतातंील शब्दाचं्या यादींतच 
आलेला आहे) व्याख्यात केलेला आहे : 
 

“तालः कालडक्रयामानं, लयः साम्य”ं 
 
म्हणजे डक्रयेनें मापला गेलेला काल (अथवा कालाची संख्यात्मक अनुभडूत होण्यासाठीं केलेल्या–झालेल्या 
डक्रयेचें माप) तो ताल, आडण त्यामधील “साम्य” तो लय. 
 

भारतीय संगीतगं्रथातं लयव्याख्या सववत्र एकचएक आहे आडण ती अडधक स्पष्ट आहे : 
 

डक्रयानन्तरडवश्रास्ट्न्तलवयः, स डत्रडवधः स्मृतः— 
 

दु्रतो मध्यो डवलम्बि, दु्रतः शीघ्रतमो मतः” [‘भरत,’ अडभनवगुप्त, अहोबल, हडरपाल, क्षेमेंद्र इत्याडद. दडिलानें याला 
हातच लाडवलेला नाहीं, ‘तालात्साम्यं भवेत्’ एवढेंच म्हटलेलें  आहे. मतंगानेंडह ‘लयस्पशव’ केला नाहीं. शार्ङ्व देवानें प्रकीणवकाध्यायातं लय शब्द 
केवळ ‘उच्चाडरला’ आहे, प्रबंधाध्यायातं ‘स्वरतालपदात्मकः’ या ‘भरत’मतानुसार छंदासं वाट पुसत वणवनें केलीं आहेत व तेथें लय हा शब्दच नाहीं; 
तालाध्यायातं मात्र व्याख्येप्रमाणें डक्रया डदल्या आहेत. ‘साम्य’ ही व्याख्या नव्हे, म्हणून, जेथें स्पष्ट व्याख्या आहे तेथें ती ‘डक्रयानंतर–डवश्राडंत’ हीच, 

असें डवधान केलें . (‘लयकल्पना, तालकल्पना’ या भागावरील २·२६ ही टीप पहावी).]. 
 

म्हणजे डक्रया आडण डतच्या नंतरची, डतला लागूनच असलेली (अनन्तर), डवश्रास्ट्न्त म्हणजे लय. हा 
दु्रत, मध्य आडण डवलंब (डवलंडबत) अशा तीन प्रकारचा आहे, त्यातं सवांत जलद तो दु्रत. 
 

येथें जी डवश्राडंत, तें अमरकोशातंील ‘साम्य’. डवश्राडंत डक्रयेनंतर व डक्रयेला लागनूच आहे, आधीं व 
नंतर हा कालक्रम स्पष्टच आहे. डक्रया डवराम पावलेली आहे, थाबंली आहे, म्हणून थाबंणें – डवराम पावणें 
हा कोशाथव स्पष्टच व्यक्त केलेला आहे. 
 

पण ‘डवलीन होणें’ हा पयायी अथवडह व्यक्त होणारच असें वरील डववरणानुसार ठरतें. डक्रया काहंीं 
अनाडद नव्हे, ती नव्हती अशी अवस्था केव्हातंरी होतीच; कोणाएका पे्ररणेमुळें, गुणक्षोभणामुळें, ती डनमाण 
झाली. आडण त्या क्षोभणाचें शमन होताचं ती थाबंली, मूळ अवस्थेंत – कारणप्रकृडतमध्यें – डवलयाला 
गेली. डतचा लय झाला. 
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पण संगीताच्या दृडष्टनें डक्रयेचा लय कशातं झाला, मूळ कारणप्रकृडत संगीतातं कोणती मानावी, हा 

प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो; येथें केवळ सववत्र लाग ूपिणाऱ्या (साधारण) संज्ञा–पडरभाषा उपयोगी ककवा पुऱ्या 
होणार नाहींत. तर संगीतसबंद्ध डवडशष्ट डनदेशच कराव ेलागतील. 
 

नृत्यातं, वाद्यवादनातं, टाळी इत्याडद हस्तडक्रयातं (मग त्या सशब्द असोत अथवा डनःशब्द), 
शरीराच्या अस्ट्स्थ–चमव–स्नायू–रक्तवाडहन्या – ज्ञानतंतू इत्याडद अवयवाचंी प्रथमची काहंींएक पे्ररणाशनू्य, 
क्षोभशनू्य अशी साम्यावस्था आपण समजंू शकतों. –पे्ररणा, क्षोभण हे पाडरभाडषक शब्द येथेंडह डनलेप, 
भावरडहतच मानावयास हव.े– त्याचंी डक्रया काहंीं पे्ररणेनें डनमाण होऊं शकेल, व ती लय पावले ती या 
साम्यावस्थेंत, हेंडह आपण जाणू ंशकतों. पण मुखावाटें, वाद्यावाटें अथवा शरीराच्या टाळी पदन्यास इत्याडद 
हालचालींत, जो ध्वडन डनघतो त्या ध्वडनचें तर संगीतातं महत्त्व आहे. या उत्पन्न झालेल्या ध्वडनची मूळ 
अवस्था काय मानावी हा प्रश्न उद्भवतो व तो महत्त्वाचा आहे. ध्वडन मनुष्यडनर्ममत आहे, म्हणून त्यातं 
शरीरावयवाचंें कायव आहेच, आता ंउल्लेडखलेली शरीरावयवाचंी साम्यावस्था ध्वडनसडह लाग ू पिेल, असें 
म्हणणें अजीबात चूक नव्हे; पण केवळ ध्वडन या घटनेचाडह डवचार करणें अवश्यच आहे; न केल्यास आपला 
डवचार अधववट राहील इतकें च नव्हे तर त्यातं अव्यास्ट्प्तचा दोष राहील; डसद्धान्त अडतव्याप्त आडण त्याचा 
आधार (अथवा, उलट्या दृडष्टनें, त्यावरून केलेलें  अनुमान) अव्याप्त असा व्याघात होईल. 
 

पण ध्वडनचाडह वगेळा असा डवचार भारतीयानंीं सखोलपणें केलेला आहे. [येथील ध्वडनडवचार हा मुख्यतः 
व्याकरण आडण डशक्षा यातंील मतावंरून घेतला आहे, परंतु त्यातंडह इतरत्र आढळणारीं परंतु प्रस्तुत डवषयास लाग ूहोणारीं मतें अडधक घातलीं 
आहेत आडण तपशील अथवा गौण मतभेद याकंिे दुलवक्ष केलें  आहे. आजच्या देशकालपडरस्ट्स्थडतमध्यें आजचें डवज्ञान घट्ट पकिून त्यास उपयुक्त 

काय हेंच तारतम्य ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.] तो पुढीलप्रमाणें : 
 

मुख इत्याडद अवयवातूंन, शरीराच्या हालचालीमुळें  उगम पावनू हवेंत पसरणारा जो ध्वडन, त्याला 
‘शब्द’ असें नावं आहे. येथें ‘शब्द’ ही एक पडरभाडषक संज्ञा आहे, ‘भाषेंतील शब्दाचा’ येथें संबंध नाहीं. 
आपला घोंटाळा होऊं नये म्हणून अतःपर आपण ‘शब्दध्वडन’ संज्ञा वापरंू; मुळातंील संज्ञा ‘शब्द’ एवढीच 
आहे हें लक्षातं ठेवलें  म्हणजे झालें . असा हा शब्दध्वडन हवेंत पसरत जातो व ऐकणाराच्या कानावंर पितो. 
ऐकणाराच्या कणेंडद्रयाला शब्दध्वडनमधील जे गुण, ज्या ‘तन्मात्रा,’ त्याचंा स्पशव होतो, ऐकणाऱ्याचीं मन व 
बुडद्ध हीं तो स्पशव डचिावाटें ग्रहण कडरतात, आडण हा अमुक एक स्वरूपाचा शब्दध्वडन–म्हणजे ‘वणव’ – 
आहे असा बोध ऐकणाऱ्याला होतो. [डचि–बुडद्ध–मन हे शब्द वेगवगेळ्या स्थळीं परस्पर असे वापडरलेले डदसतात म्हणून येथें 
वापडरलेली वगीकरण व भाषा स्पष्ट करणें अवश्य आहे. ती पुढीलप्रमाणें. 
 

अंतःकरण हा सामान्य शब्द, अथव स्पष्टच आहे. (“अंतःकरण म्हणजे जाणीव, जाणीव जाणतेपणाची खूण”—रामदास). डचि हें 
चेतनायुक्त, तें बाह् सडृष्टशीं आपला सबंंध जोिून देतें. म्हणजे बाह् इंडद्रयावंावंाटें सदेंशग्रहण कडरतें आडण अंतःकरणाचे ‘हुकूम पाळून’ बाह् 
सडृष्टला सदेंश पोहोंचडवण्यासाठीं बाह् इंडद्रयानंा ं प्रवृि कडरतें. (हातपाय, नाकिोळे इत्याडद तीं बाह् इंडद्रयें). हे सदेंश बुडद्धला व बुडद्धतफें  
पोहोंचतात अथवा पोहोंचडवले जातात. डवचारडववेक इत्याडद प्रकारें बुडद्ध आपला कारभार चालवीत असते, आडण स्मरणाचा साठंा जो मनातं असतो 
तो हवा तसा उचलून वापरीत असते. डनिय जो होतो तो बुडद्धनेंच होतो. मनास मात्र डवचारडववेक हीं कायें नाहींत. बुडद्धच्या कायाचें ग्रहण आडण 
सगं्रह हें मनानें होतें. अथात् हें वगीकरण काटेंकोर नाहीं. तसेंच डचिाचें कायव नक्की कोठें सपंतें व बुडद्धचें नक्की कोठें सुरंू होतें हें अस्पष्टच आहे. खरें 
पहाता ंडचिबुडद्धमन हीं अंतःकरणाचीं तीन वेगवगेळी घटक अंगें नसून, अंतःकरणाच्या कायाचे तीन प्रकार आहेत. 
 

प्रस्तुत पडरभाषा व आपली प्राचीन पडरभाषा यातं थोिा फरक आहे. प्राचीनानंीं ‘मन’ शब्द ह्थी वापडरला, तें येथें टाडळलें  आहे. डशवाय 
प्राचीन ज्याला चेतन म्हणतात त्याला लेखक जिाजिाच्या अतीत माडनतो. लेखकाच्या मतें प्रकृडत, डचि हेच चैतन्यमय आहेत; पुरुष, मन हे 
दं्वद्वातीत आहेत. चेतना डक्रयेमुळें व्यक्त होते व काळ हा डक्रयेचा आवश्यक असा घटक आहे. हा डवचार प्राचीनानंा ंपूणवपणें मान्य नाहीं. वस्तुतः हे 

सवव मनुष्यकृत डवचारव्यूह आहेत.] (अथात्  शब्दनामक ध्वडन आडण वणवनामक ध्वडन हे वगेळे आहेत, शब्दध्वडन ही 
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एक भौडतक घटना आहे, आडण वणव हा एक बोध आहे). शब्दध्वडन उत्पन्न करणाऱ्याची डक्रयाडह अशाच 
तऱ्हेची असते. अमुक एका स्वरूपाचा शब्दध्वडन, म्हणजे अमुक एक वणव, डनमाण करावा हा त्याच्या 
मनातंील बोध — त्याच्या बुडद्धचा डनिय–आडण त्यामुळें, ‘शब्दतन्मात्रा’ंच्या पे्ररणेमुळें, त्याच्या मुखाची 
यथायोग्य ती हालचाल होऊन तीमुळें  उत्पन्न होऊन हवेंत पसरणारी जी ध्वडननामक भौडतक घटना तो 
त्याचा शब्दध्वडन. भौडतक शब्दध्वडन आडण वणवनामक त्याचा बोध हे एकच असतील ककवा नसतीलडह; 
अमुक एक वणव डनमाण करावा हा बोधडनिय होऊनडह मुखाची हालचाल यथायोग्य नसल्यामुळें  वगेळाच 
अप्रयुक्त असा वणववाचक शब्दध्वडन उत्पन्न होऊं शकेल; त्याचप्रमाणें ‘अमुक एक वणव ऐडकला’ असा जरी 
ऐकणाऱ्यास बोध झाला तरी कदाडचत् त्याच्या कानावंर पिणारा शब्दध्वडन वगेळा असू ं शकेल व 
ऐकणाराची बोध घेण्याच्या डक्रयेंत काहंीं गफलत झालेली असू ंशकेल. इतकें च नव्हे तरं, जरी यथायोग्य 
वणोच्चारानुसारी शब्दध्वडन उत्पन्न केलेला असला तरी, ऐकणाऱ्याच्या डचिबडुद्धच्या वृत्त्यनुसार तो त्याला 
दुसराच एकादा वणवबोध देत असूं शकेल. (हें तर नेहमींच्या अनुभवातंलें  आहे, मी ‘ऋ’ हा वणव डनमाण 
करीत आहे असा बोलणाऱ्याचा डनिय असतो, तर हा ‘रु’ नावंाचा वणव आहे असें ऐकणारा ठरडवतो; यातं 
गफलत दोहोंपैकीं कोणाडह एकाची असूं शकते.) तरीडह शब्दध्वडन आडण वणव यातं एक साधारण तत्त्व 
आहेच. तें असें कीं त्याच्यामुळें  शब्दध्वडनमधील जे मूलप्रकृडतचे गुण, ज्या ‘शब्दतन्मात्रा’, त्या ऐकणाऱ्याला 
व बोलणाऱ्याला पे्रडरत कडरतात. हें जें साधारण तत्त्व तें नादतत्त्व. शब्दध्वडन आडण वणव ही दोन्ही 
‘नादा’चींच कायवरूपें होत. 
 

आता,ं ‘अथव’ म्हणून जो काहंीं आहे तो शब्दध्वडन या केवळ भौडतक घटनेला असू ंशकणार नाहीं हें 
स्पष्टच आहे. अथव हाडह एक मनोबोधच आहे, म्हणून तो वणालाच असणार हेंडह उघि आहे, कारण वणव 
आडण अथव हे दोन्ही बोध मनाच्या हेतु–प्रयोजनाचेच आहेत. अथात् केवळ भौडतक ध्वडनला अथव असू ंशकत 
नाहीं तर वणवयुक्त, वणवरूप नादबोधालाच म्हणजे वणवयुक्त शब्दध्वडनच्या बोधालाच असणार. हा ‘अथव’ 
एकाच वणास असू ं शकेल (जसें “ॐ” इत्येकाक्षरम्) [बृहदे्दशीमध्यें मतंगानें ॐकारास ‘अताल’ म्हटलें  आहे.] ककवा 
“अमुक अमुक वणव अशा अशा अमुक क्रमानें” या माडलकेसडह असेल (जसें आई, बाबा). या माडलकेस ‘पद’ 
असें नावं आहे. डशवाय ‘अमुक अमुक पदमाडलका’ या वणांच्या क्रमयुक्त रचनेसडह अथव असू ंशकेल (जसें 
“आद नही अंत नही, रूप नडह ना रंग”). [एक प्रडसद्ध धु्रपद, याचा राग मालकंस व ताल झपताल. (वझेबुवा).] डशवाय 
त्यातंील क्रमासडह अथव असेल. क्रम बदलल्यास अथवडह बदलंू शकत असेल (जसें “गाय काळी आहे” आडण 
“काळी गाय आहे”). इतकें च नव्हे तर एकाच पदाला अनेक अथवडह संभवतील (जसें “सूयव उगवला 
झािींत, महाडरण रस्ता झािीत”). [केशवकुमार (अते्र) सपंाडदत ‘पे्रमाचें डपठलें ’ ही कडवता. (मूळ कडव कमतनूरकर-‘फूडलश’).] 
कोणत्या वणाला, वणवपदाला, वणवपदमाडलकेला, पदक्रमाला कोणता व कसा अथव आहे हें ठरतें 
कशावरून, तर केवळ संकेतावरून. वणवयुक्त भौडतक शब्दध्वडन उमटडवणारा वक्ता आडण कानावंाटें त्याचंा 
बोध घेणारा श्रोता, यामंध्यें जर काहंीं ठराडवक संकेत असेल तर त्या ठरावानुसारच ‘अथव’ डनडित होणार. 
संकेत नसेल तर अथव नाहीं, केवळ शब्दध्वडन आडण वणव एवढेंच उरेल. “भाषा” म्हणून जी आहे ती अशी 
संकेतरूपच असते. संकेत नाहीं तर भाषा नाहीं. 
 

पुन्हा,ं अशा तऱ्हेच्या संकेतानंीं जी वस्तु – घटना – डक्रया – कल्पना – भावना वगैरे व्यक्त ककवा 
डनदेडशत होते, ती या शब्दध्वडन, वणव, पद, पदक्रम (आडण संकेतडह!) याहूंन वगेळीच असते. डतचा 
नादतत्त्वाशीं काहंींच साक्षात् संबधं नसतो. तसा संबधं भाषा या साधनानें मनुष्यानें डनमाण केलेला असतो. 
‘आ–ई’ यातंील भौडतक शब्दध्वडन, आ–ई हा वणवबोध, आई या वणवक्रमयुक्त पदाचा बोध, आडण त्या 
पदाला काहंीं संकेतानें डदलेला भाषेमधील अथव, हे सवव एकमेकाहूंन वगेळे तर आहेतच, आडण डशवाय ‘आई’ 
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या साकेंडतक अथवयुक्त वणवक्रमपदाच्या शब्दध्वडननें सूडचत होणारी वस्तु जी अमुक एक स्त्री (अथवा 
साधारण रूपानें, अमुक एका प्रौढावस्थेंतील कोणीडह स्त्री) ती अगदींच वगेळी वस्तु आहे. [अथवयुक्त शब्दास 
‘स्फोट’ असें प्राचीन नावं आहे, परंतु तो शब्द येथें टाळला आहे. कारण एकदम ऐकंू येणारा (फ्लोडझव्ह्) ध्वडन यासाठीं ‘स्फोट’ हा शब्द राखून 
ठेवावयाचा आहे. 
 

शब्द (ध्वडन), वणव, क्रम, “स्फोट” म्हणजे अथवयुक्त शब्द, आडण डनदेडशत वस्तु, हे भाग अलग करून प्रत्येकाचा एकतानतेनें डवचार–
प्रत्ययाथवभास करीत गेलें  तर यथाकाल त्या त्या प्राण्याची भाषा (रुत) समजंू शकते असा पातंजलयोगसूत्र ३·४१ चा अडभप्राय आहे. कुत्रा, घोिा 
इत्याडद पाळीव प्राण्याचं्या सहवासातं, हा अडभप्राय खोटा नसावा असें वाटंू लागतें.] 
 

येथपयंत जो डवचार साडंगतला तो वणवयुक्त शब्दध्वनी या नादाचंा. या नादाचंें जें साधन, जी 
‘वाणी’, डतला “वैखरी वाणी” म्हटलें  आहे. वैखरी वाणीमुळें  वैखरी नाद म्हणजे हवेंत उमटून पसरणारे 
शब्दध्वनी नावंाचे भौडतक नाद डनमाण होतात. 
 

पण वैखरी वाणीलाडह पे्ररणा देणारें डनराळें  कारण आहे. वणवयुक्त शब्दध्वडन उमटण्याआधीं त्याचा 
डनिय – त्याचा रूपाकार म्हणूं — मनातं तयार होतो. हा डनिय झाला कीं वैखरी वाणी या इंडद्रयाला पे्ररणा 
डमळते व मनातंील वणवबोधाचें शब्दातं रूपातंर होतें. तेथें वणाचा ‘रूपाकार’ लयाला जाऊन त्याच क्षणीं 
शब्दध्वडनची उत्पडि होते. हा डनिय मनामध्यें होतो, तो करणारें जें शब्दसाधनाचें इंडद्रय ती मधली वाणी 
म्हणजे “मध्यमावाणी.” मध्यमावाणींचे हेतू – प्रयोजनडह ‘नाद’च होय. 
 

मध्यमावाणीमध्यें जो वणवरूपाकारडनिय होतो, तो खरोखर कशाचा? मनामध्यें असंख्य डवचार 
असतात. ते सामान्यतः अप्रकट रूपातं असतात. डचिाची वृडि ज्या तऱ्हेची होईल, त्यानुसार या असंख्य 
डवचारापंैकीं एकादा डवचार उचलून त्याकिे जणू ंकाय ‘पाडहलें ’ जातें. हें पाहणारें जें इंडद्रय ती “पश्यतंी 
वाणी.” पश्यंतीमध्यें डनवि होऊन त्या डनविीला वणाचा आकार देण्याची मध्यमेला पे्ररणा डमळते. 
पश्यंतीमधील डक्रया लय पावते व तत्क्षणींच मध्यमेची डक्रया सुरंू होते. पश्यतंीमध्यें जो शब्द ‘पाडहला जातो’ 
त्याचें मूळ कारण - हेतु - प्रयोजनडह ‘नाद’च. 
 

आडण पश्यंतीचें कायव सुरंू होण्याचेडह आधीं जे जे डवचार, भाव, ज्या ज्या वृिी इत्याडद, मनातं 
केवळ बीजरूपानें, अप्रकट असे असतात, त्यानंाडंह अप्रकट स्वरूपातंच अप्रकट नादाच्या स्वरूपानेंच धारण 
करणारें इंडद्रय ती “परा” म्हणजे पलीकिची वाणी. परेमध्यें जी डक्रया होईल डतचा लय पश्यतंीमध्यें होतो. 
 

वैखरी नाद ऐकंू येतो, तो तो शब्दध्वडनरूप आहे म्हणून. काहंीं भौडतक हालचालींमुळें  तो उमटतो; 
म्हणजे तो आघातजन्य नाद, “आहत” नाद आहे. पण मध्यमेचा नाद ऐकंू येत नाहीं. तो आपापल्या डचिास 
प्रत्यक्ष वणवरूपानें जाणवतो खरा, पण आपापल्याडह कानासं मात्र ऐकंू येत नाहीं, हा अनुभव सवांस आहेच. 
तो नाद ऐकंू येत नाहीं कारण तो भौडतक नाहीं, आघातजन्य म्हणजे आहत नाद नाहीं. तो “अनाहत नाद” 
आहे. अथात् पश्यतंीचाडह अ–भौडतक, आघाताडंशवायच असणारा नादडह अनाहतच असणार हें स्पष्ट आहे. 
परंतु तो आपल्या मनासडह प्रत्यक्ष वणवरूपानें जाणवत नाहीं, त्याचा केवळ ‘स्पशव भासतो,” त्याची फक्त 
भावना होते. हाडह अनुभव सवांस असतो, तो लक्षातं येत नाहीं एवढेंच. (मनातंला डवचारभाव वणवरूपानें 
फक्त झाला, मनास–डचिास वणवरूपानें ‘ऐकंू आला’ तर ती वाणी पश्यंती नव्हे तर मध्यमा ठरते). परा 
वाणीचें जें नादतत्त्व तें मात्र बीजरूपच आहे; तें भौडतक–अभौडतक याहूंनडह वगेळें  आहे; तें आहत तर 
नव्हेच, पण अनाहतडह आहे असें नव्हे. असा आहत–अनाहताचं्याडह पलीकिच्या कोटींतील जो नाद तो 
केवळ ‘कबदु’ अथवा ‘नादकबदु’. 
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नादकबदु अथवा कबदु सववत्र आहेत. ते सवव जगातं भरलेले आहेत आडण त्या जगाचेच जे वगेवगेळे 

कपिीभतू ‘व्यस्ट्क्त’ नावंाचे घटक त्याचं्या ठायींडह अथात्च आहेत. म्हणून परावाणी हीडह एका प्रकारें 
व्यस्ट्क्तव्यस्ट्क्तच्या ठायीं आहे आडण दुसऱ्या प्रकारें सवव जगातं भरून राडहलेली आहे. अशा तऱ्हेनें व्यस्ट्क्त 
आडण जग याचंा नाददृष्ट्या संबंध आहे. ज्याप्रमाणें ताकातंील लोण्यामध्यें ताक असतें आडण तरीडह 
लोण्याचा कपि वगेळाच असतो, त्याप्रमाणें जगातंील सववत्र भरून राडहलेलें  नादतत्त्व व्यस्ट्क्त या वगेवगेळ्या 
कपिातंडह असतें. ककवा याहूनडह समपवक उदाहरण गर्मभणी आडण डतचा गभव याचंें आहे. गर्मभणीच्या शरीरातं 
नाना रस–धातु असतात, त्यातंील काहंीं अंशभाग गभाच्या शरीरातंडह खेळत असतात म्हणजे ते गभांतडह 
असतात व गभाबाहेरडह असतात; गभव हा गर्मभणीपासूनच अंशतः बनलेला असतो म्हणजे डतचाच भाग 
असतो व डतच्याच अंगातं असतो, गर्मभणी त्याच्याच आतंडह असते व त्याच्या बाहेरडह असते. आडण असें 
असूनडह गभव हा एक वगेळा असा कपि असतो. असाच प्रकार सववत्र अस्ट्स्तत्व असलेल्या नादतत्त्वाचा आडण 
त्याच्या प्रत्येक व्यस्ट्क्तमध्यें अवतरलेल्या परावाणीतील नादकबदंूचा आहे. 
 

‘स्पशव भासणारा’ पश्यतंीचा अनाहतनाद व्यस्ट्क्तव्यस्ट्क्तच्या ठायीं वगेवगेळा असतो, ‘मनातं ऐकंू 
येणारा’ मध्यमेचा अनाहत नाद प्रत्येक व्यस्ट्क्तचा वगेवगेळा असून, त्या त्या व्यस्ट्क्तलाच फक्त स्वतःचा असा 
कळतो, आडण वैखरीचा आहत नाद हा भौडतक शब्दध्वडन मात्र प्रकट असल्यामुळें  इतरासं ऐकंू येऊं शकतो. 
 

हा भारतीय परंपरेचा ध्वडनडवचार आहे. [येथें उद्धतृ केलेला डवचार डवज्ञानासडह अमान्य असण्याचें काहंींच कारण नाहीं, 

फक्त परावाणीचा डवचार हा डवज्ञानबाह् होतो. ‘परेडह परतें बोलणें खंुटलें .’] हा साधारण डवचार. स्वरव्यंजनव्यवस्था इत्याडद 
वैखरी वाणीच्या डक्रयाप्रपंचाचा डवचार येथें लयव्याख्येसाठीं आपणासं आवश्यक नाहीं. 
 

संगीतातंील जो ध्वडन, त्याचें मूळकारण आपण शोधीत होतों. ध्वडनचा लय कशातं मानावा या 
प्रश्नाचें उिर आपणासं हवें होतें. वरील ध्वडनडवचारावरून नादाच्या उत्पडिलयाची आता ंसहज कल्पना 
येईल. शब्दध्वडन, आहतनाद, हा अनाहतातं डवलीन होतो हा डनष्कषव. 
 

हाच डनष्कषव, मुखाडशवाय इतर उगमापंासून डनघणाऱ्या इतर सवव नादासं लावता ं येईल. मात्र 
डनजीव वस्तंूस, वाद्याडदकासं, अंतःकरण (म्हणजे डचि, मन, बुडद्ध व अहंकार) नाहीं, म्हणून “शब्दध्वडन 
आडण वणव याचंा आहत नाद–←अनाहत नाद, जो सुप्तावस्थेंत तेथें मूलतः आहे तो,” एवढाच क्रम राहील; 
त्यातं चार वाणी असणार नाहींत, मात्र परा वाणी तत्त्वदृष्ट्या मानता ंयेईल. 
 

संगीतातंील ध्वडनरूप जी सशब्दडक्रया, डतचें आडदकारण कोणतें, आडण त्या डक्रयेचा लय कशातं 
होतो, या प्रश्नाचें हें परंपरागत ताडत्त्वक उिर. 
 

या उिरानें डकत्येकाचंें समाधान होईल. परंतु व्यवहारदृष्ट्या पाहता ंआडण डवशषेेंकरून संगीताच्या 
संदभांत पाहता ंप्रस्तुत लेखकाला हें उिर अपूणव वाटतें, कारण त्यातं उपयुक्त असें डवशषे काहंीं हातीं 
लागत नाहीं असें त्याचें मत आहे. कारण, आहत नादाचा लय अनाहतातं होतो असें म्हटलें  काय, नादाचा 
लय शातंतेंत होतो असें म्हटलें  काय, आडण ‘आवाज बंद होतो’ असें प्राकृतातं म्हटलें  काय; शवेटीं भावाथव 
एकच. ‘अव्यक्तादीडन भतूाडन, व्यक्तमध्याडन, अव्यक्तडनधनाडन’ [भगवद्गीता. २·२८.] हें समजावें म्हणून सोपें 
करण्यासाठीं, ‘कोणीकिे ग? कोणीकिून? — डतडमरामधेंच डतडमरामधून’ [केशवसुत.] असें काव्य केलें , तरी 
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अथवबोध अडधक होईल असें नव्हेच. आहतनाद अनाहतातं लय पावतो हा डसद्धातं तत्त्वदृष्ट्या डकतीडह 
तकव शुद्ध, सुसंगत आडण प्रगाढ असला तरी शकंा अशी येते कीं, ऐकंू येणारा आहत नाद जर नाहीं, तर 
संगीतातं उरलें  काय? म्हणून या आहत–अनाहतडवचारामध्यें अडधक भर घालता ंआली तरच संगीतातंील 
लयडवचार व्यावहाडरक (‘व्यवसायात्मक’ [येथें व्यवसायात्मक याचा रूढाथवच आहे, यौडगक अथव नव्हे.]) होईल असें प्रस्तुत 
लेखकाला वाटतें. 
 

तसा शोध घेतानंा,ं ‘संगीतातंील लय’ याबद्दल एक डवचार उपलब्ध झाला, तो सापं्रदाडयक वाटतो. 
“लयः साम्यम्” या अमरकोशातंील वचनामधील साम्य शब्द आडण “गीतं वाद्य ं तथा नृत्य,ं त्रय ं
संगीतमुच्यते” ही पारंपाडरक संगीतव्याख्या, या दोहोंचा एकत्र डवचार करून त्याच्या अनुरोधानें 
अमरकोशाचा अथव लावावा असें हें मत डदसतें. [अमरकोशावरील क्षीरस्वामींची ‘उद्घाटन’ टीका.] साम्य या शब्दाचा 
अडभप्राय मुखगीत, वाद्यवादन आडण नृत्य या डतहींस लावण्याकिे या मताचा रोंख आहे. म्हणजे, जेव्हा ं
मुखावाटें होणाऱ्या गीतडक्रया, वाद्यावाटें डनमाण होणाऱ्या नादडक्रया आडण नृत्यातं होणाऱ्या सशब्द–डनःशब्द 
शारीरडक्रया या एकमेकातं डमसळून जातात, एकसाथ–एकमेळ होतात, तेव्हा ंत्याचंा परस्परातं लय होतो, 
असें हें मत आहे. 
 

पण हेंडह मत एकागंी वाटतें. एकतर असें कीं, ही एकमेळ–कल्पनाच नाट्यशास्त्रम्च्या संबंडधत 
अध्यायाच्या सुरुवातीसच “अलातचक्रप्रडतमम्” यामध्यें आली आहे, तथाडप तेथें लयशब्दाचें नावं नाहीं; हें 
कसें? बरें, “साम्य” हा शब्द डक्रयाडक्रयासं न लावता ंशवेटच्या म्हणजे समास्ट्प्तच्या डक्रयेस लावला, तर वर 
घेतलेलीच शकंा पुन्हा ंउपस्ट्स्थत होते, कीं समास्ट्प्तनंतरच्या (आडण समास्ट्प्तच्या) क्षणातं जें काहंीं होत 
असेल, तेवढ्याचाच केवळ डवचार हा संगीतव्यवहारास उपयुक्त होईल कसा? — परंतु हा प्रडतवाद 
महत्त्वाचा नव्हे. महत्त्वाचा प्रडतवाद असा कीं, “गीतं वाद्य ंतथा नृत्य”ं हे डतन्ही एकत्र भले असोत; पण 
जाडतडवधान, आतोद्याध्याय, नृत्याध्याय वगैरे प्रकारें या प्रत्येक घटकाचा सुटासुटा डवचार केलेला आहे; 
स्वराध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय, रागाध्याय, प्रबन्धाध्याय असे वगेवगेळे डशक्षाडवभाग आहेत, आडण त्या 
प्रत्येकातं लयमान आहे, लयकल्पना आहे. वाद्यगीतरडहत नृत्य होऊं शकतें, गीतनृत्यरडहत वादन होऊं 
शकतें, आडण नृत्यवाद्यरडहत गीत होऊं शकतें, इतकें च नव्हे तर “मनातं गाणें सदैव जागें, ना सूर लागे–ना 
ताल मागे” [माधव ज्यूडलयन् (मा. त्र्य.ं पटवधवन).] असें केवळ मध्यमावाणीचें गीतगायनडह असूं शकतें. हा साववडत्रक 
व साववकाडलक अनुभव आहे, आडण या प्रत्येकातं लयडवचार, लयकल्पना आहेच आहे. तेव्हा ं वर 
उल्लेडखलेल्या ‘सापं्रदाडयक’ मताला प्रत्यक्ष आधार काय? म्हणून हें मत बाजूस ठेवावें लागतें. 
 

संगीतातंील डक्रयेचा लय कशातं होतो हें पहाण्यासाठीं संगीतातंील डक्रयाचंीच प्रथम पाहणी करणें 
उडचत होईल. सशब्द आडण डनःशब्द डक्रया, म्हणजे कला, याचंा व्याख्येप्रमाणें डवचार या पुस्तकातं केलाच 
आहे. तथाडप गीत वाद्य आडण नृत्य या डतहींस डक्रया शब्द लावनू पाडहला तर आपणासंमोर नाना ध्वडन–
वणव, स्वर–स्वरालंकार, आडण शारीडरक डक्रया उभ्या राहतात. [येथें डक्रया हा शब्द रूढाथानें वापडरला, ‘धु्रवा-शम्या-ताल-

सडन्नपात या सशब्द हस्तडक्रया’ या व्याख्यात अथानें नव्हे.] आडण तात्काळ असें डदसतें कीं केवळ एका डक्रयेनें जें होईल तें 
संगीत नव्हे. सा, आ, धा, डदि, तोम्, थैइ, आडद सशब्द डक्रया अथवा शरीरावयवाचं्या डनःशब्द हालचाली 
यापंकैीं एकच वतवडवली गेली तर तें संगीत नव्हे, संगीतासाठीं डक्रयापरंपरा आवश्यक आहे. असें का?ं याला 
उिर एवढेंच देता ंयेईल कीं डक्रयापरंपरा ही संगीतातं जणूं काय व्याख्यारूप अशी गृहीतच आहे. एक डक्रया 
संपताक्षणींच दुसरी सुरंू होते, दुसरी संपताक्षणींच डतसरी, वगैरे. (डवराम ही एक डनःशब्द डक्रया यातं 
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येतेच). सवव डक्रया संपतात तेव्हाचंा जो लय त्याच्याशीं आपणासं कतवव्य नाहीं कारण तेथें संगीत संपलेलें  
आहे. 

आता ंआपलें  उिर आपणासं पूणव कडरता ंयेईल. अनाहतामधून काहंीं क्षोभणानें पडहली डक्रया उत्पन्न 
होते. पण त्या अनाहताचा डवचार आपणासं कतवव्य नाहीं. क्षोभणाचें शमन होऊन पडहला डक्रयेचा अनाहतातं 
लय होताक्षणींच क्षोभण होऊन दुसरी डक्रया डनमाण होते; जो क्षण पडहल्या डक्रयेच्या क्षोभणशमनाचा, तोच 
दुसरीच्या क्षोभणाचा. पडहल्या डक्रयेचा लय म्हणजे दुसरीची उत्पडि नव्हे हें परमाथानें खरें; परंतु व्यवहारतः 
पडहल्या डक्रयेचा लय दुसरींत, दुसरीचा डतसरींत, इत्याडद. येथें गुणपडरणामडह कधींकधीं व कोठेंकोठें 
संभवले, म्हणजे पडहल्या डक्रयेच्या अंतगवतच दुसरीच्या उत्पडिची बीजें असू ंशकतील. कसेंडह असलें  तरी, 
पडहल्या डक्रयेच्या शमनाचा क्षण आडण दुसरीच्या क्षोभणाचा क्षण हे वगेळे जरी मानले तरीसुद्धा ंहे दोन क्षण 
एकमेकाचं्या इतके डनकट असतात कीं, जो जो सूक्ष्मतम कालभाग मानावा त्या त्या कालभागाहूनडह या 
दोन क्षणामंधील कालभाग लहान असतो, अतएव व्यवहारतः (शून्यलस्ट्ब्धनें) दोन्ही क्षण एकच होतात, 
त्यामंधील सूक्ष्मकालभाग शून्यप्रायच ठरतो. [‘क्यालक््युलस्’ गडणतातंील ‘डलडमट्’ ही कल्पना. येथें केलेला प्रपंच ही ‘डलडमट्’ची 

जवळजवळ व्याख्याच आहे.] प्रत्येक डक्रयेचा क्षोभणक्षण हा आधींच्या डक्रयेचा शमनक्षण, आडण प्रत्येक डक्रयेचा 
शमनक्षण हा नंतरच्या डक्रयेचा क्षोभणक्षण. हे सवव “लयक्षण”च होत हें स्पष्टच आहे. सवांत शवेटच्या डक्रयेचा 
जो शमनक्षण त्या लयक्षणास पराकाष्ठेचा, प्रकषाचा लयक्षण या अथानें “प्रलयक्षण” म्हणण्यास हरकत 
नाहीं. प्र – लयक्षणानंतर अनाहत येतो त्याकिे लक्ष देण्याचें आपणासं प्रयोजन नाहीं. या सवामध्यें 
कालाडधष्ठान आहे हें सागंण्याची गरज नाहींच, डवलीनत्वडह स्पष्ट आहे, आडण डक्रयेची समास्ट्प्त, डतचें 
थाबंणें–संपणें–डवराम पावणें हेंडह आहे. 
 

अशा प्रकारें दोन्ही कोशाथांचें सोपपडिक डववरण व त्याचंी एकवाक्यता आपणासं साधता ंआली. 
यातं आपण शास्त्राथव आडण परंपरा ही कोठेंडह दुलव डक्षली नाहीं, फक्त त्याचं्याच आधारें थोिा अडधक 
तकव डवचार चालडवला. ‘एकमेळ’ कल्पनेचें जें सापं्रदाडयक मत, तेंडह आता ं वरील डवचाराच्या साचं्यातं 
बसेल, पण त्यातं काहंीं डवशषे साधतें असें नाहीं. 
 

डनकटच्या लयक्षणामंधील कालातंर, तें लयाचें (लयपरंपरेचें) कालमान. लयाचा जर आडण जेव्हा ं
मापनदृडष्टनें डवचार कतवव्य असतो, तर व तेव्हा ंआपणासं हें कालमानच पहावें लागतें, एरव्हीं आतापंयंतच्या 
डववरणाचा संख्यात्मक डवग्रह होत नाहीं. म्हणून मापनदृडष्टनें पाहता ं डनकटच्या लयक्षणामंधील कालातंर, 
लयमान, यासच ‘लय’ म्हटलें  जातें. [म्हणून सगंीतातं डक्रयादृडष्टनें तुटक क्षडणक आवाजावंरून लय ओळखला जात असावा; लयक्षण 
आडण लयाचें कालमान याचंा सकंर झाला असावा. असें वाटतें कीं ‘लयाचें कालमान म्हणजे लय’ येथें कालमानदशवक असा स्वतंत्र शब्द असता तर 
बरें होतें. छंदानुसारी जाडतप्रबंधाडद गीतातं लयशब्दाची जरूर पिली नाहीं, लघुगुरु आडदकावंर डनवाह झाला, तेथें घोंटाळा झाला नाहीं. तसेंच पुढें 

होतें तर बरें झालें  असतें.] ही ‘लक्षणा’ झाली. [एकाद्या वस्तुचें लक्षण त्या वस्तुच्याच जागीं नाम म्हणून वापडरलें  जाणें ही ‘लक्षणा.’ जसें 
यूरोपीय मनुष्य गोरा असतो त्याला ‘गोरा मनुष्य’ न म्हणता ं केवळ ‘गोरा’च म्हणतात, ही लक्षणा. लयाचें कालान्तर हें लयाचें लक्षण; 

कालान्तरालाच लय म्हणणें ही लक्षणा.] हें कालमान, लयमान, तुलनात्मक दृडष्टनें पाहता ंलहान–मध्यमप्रतीचें–
दीघव असें असू ं शकेल, आडण त्या दृडष्टनें लयमान–म्हणजे लक्षणेनें “लय”–दु्रत, मध्य ककवा डवलंब 
(डवलंडबत) यापंैकीं एका प्रकाराचा ठरेल. हें दु्रताडद मान कायम राहतें (सम राहतें) कीं बदलत आहे 
यावरून त्या त्या संदभांत लयमानाचें चलन, म्हणजे लयगडतचा मानक्रम अथात् समास्रोतोगता इत्याडद 
प्रकारची “यडत” ठरेल. येथें यडत हा शब्द यम्=मोजणें, मापन करणें, डनयंत्रण करणें, या धातुपासून डसद्ध 
आहे म्हणून तो स्त्रीकलगी आहे; या=जाणें या धातुपासून डसद्ध झालेला असता तर तो पुंकल्लगी झाला असता. 
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कल्पनाचंा काटेंकोरपणा डवसरला गेला, यडत या स्त्रीकलगी शब्दाचा अथव डवसरला गेला तर 
लयगडतचें माप आडण लय या शब्दातंील अथव याचंी मनातं सरडमसळ होऊं शकेल, ‘अथवसंकर’ होईल, व 
त्यामुळें शब्दसंकर अथवा कलगसंकर होऊं शकेल. या तकामुळेंच या अनुबंधातं लयशब्दाच्या कलगाचें वणवन 
कडरतानंा लय (पुंकल्लगी) व यडत (स्त्रीकलगी) या कल्पनाचं्या संकरामुळें लयाचा प्रयोग स्त्रीकलगी करण्याची 
रूडढ पिली असावी असें पूवीं एक अनुमान केलें . 
 

आतापंयंतच्या डववरणाचा साराशं आराखड्याच्या रूपानें मािंणें सोईचें व इष्ट होईल. 
 

 
 

हीं कालातंरें ज्या मापानें मोजावयाचीं त्याचें प्रमाणमान 
अक्षरोच्चारकालावर आधाडरत (मात्रा) अथवा शारीर- 
डक्रयेवर आधाडरत (लघु). 
 
लघु व मात्रा याचं्या परस्परप्रमाणानुसार ‘मागव’ कोणता 
तें ठरतें. 
 
या कालातंराचं्या कमीजास्त होण्याच्या क्रमानुसार ‘यडत’ कोणती 
तें ठरतें. 

 
आता ंएक महत्त्वाचा इषारा, पुनरुस्ट्क्तचा दोष पत्करून सुद्धा,ं पुन्हा ंद्यावासा वाटतो. 

 
वरील सवव डववरण ज्याला ‘शुद्ध’ ककवा अडलप्त म्हणतात त्या प्रकारचें आहे; म्हणजे, मनुष्याच्या 

डठकाणीं जे अडवद्या–अस्ट्स्मता–राग-दे्वष-अडभडनवशे इत्याडद ‘सूक्ष्मक्लेश’ [जी वस्तु चंचल–क्षणभगुंर–डवनाशी आहे 
डतला स्ट्स्थर–दीघवकाडलक–अडवनाशी समजणें ही अडवद्या. ज्याला रूढाथानें अहंकार–अडभमान वगैरे म्हणतात ती अस्ट्स्मता. (अहंकाराचा मूळ अथव 
शुद्ध आहे; अहंकारामुळेंच व्यस्ट्क्तला व्यस्ट्क्तपणा येतो, अहंकार अटळ आहे). सुख व्हावें, म्हणजे अनुकूल तोच बोध–तीच सवंेदना–व्हावी ही 
इच्छा, तो राग. दुःख नसावें, प्रडतकूलसवंेदना नसावी, हा दे्वष. आडण ‘मी’ असावें, काहंींतरी रूपातं कायम रहावें, ही इच्छा,–‘मी’ नष्ट झालों हें 
सहन न होणें-हा अडभडनवेश. हे सवव अंतःकरणाचे क्लेश आहेत आडण आपल्या भावना वगैरे त्यामुळें  उत्पन्न होतात असा डसद्धातं आहे व प्रस्तुत 

लेखकाला तो पटतो. (योगसूत्रें २-३-९, १२ १३, २४). (“अडभमानोऽहंकारः तस्माद् डद्वडवधः प्रवतवते सगवः” —साखं्यकाडरका २४).] असतात 
आडण ज्यामुंळें त्याच्या मनोव्यापारातं सुखदुःखाडद अनेक भाव उद्भवतात, त्याचंा अथवा या प्रकारच्या 
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कोणत्याडह ‘शबल’ डवचाराचा या व्याख्येंत संबंध नाहीं. ‘गुण’ ही एक पाडरभाडषक संज्ञा आहे, डतचा चागंलें-
वाईट असा कोणताडह अथव अडभपे्रत नाहीं. ‘क्षोभण’ हीडह एक पाडरभाडषक संज्ञा आहे, डतचा आडण ‘मनःक्षोभ’ 
व्याप-ताप-संताप, वगैरेंशीं काहंीं संबधं नाहीं. मनावर ताण पिणें, उत्कंठन होणें, वगैरे डवचार येथें नाहींत. 
संगीताबद्दल मनुष्याच्या मनातं काय असतें इत्याडद मानसव्यापाराचा डवचार येथें अजीबात केलेला नाहीं व 
तो करण्याचा या पुस्तकाचा हेतुडह नाहीं. आपण लयशब्दाची व्याख्या पाहत आहों, आडण डक्रयाधाडरत, 
डक्रयासंदर्मभत व डक्रयाक्षम असा डनखळ शास्त्रडवचार आपणासं हवा आहे. त्यातं वरील प्रकारचे भावाथव 
आपण याच दशेंत लावू ंलागलों तर अथाचा अनथव होईल. 
 

असो. लयशब्दाची व्याख्या आपण केली. आता ंडतचें थोिें डववरणडह आवश्यक आहे. 
 

वरील डववचेनातं ‘डक्रया’ या शब्दास आपण एक साधारण अथव डदला. स्वर–वणव–स्वरालंकार 
(त्यातं काहंींकाळ स्तब्ध राहणें, म्हणजे डवराम, हेंडह आलें), टाळी-चुटकी-पदाघात इत्याडद सशब्द 
हालचाली, नाना डनःशब्द हावभाव, वाद्यवादनातंील नानाप्रकार, हे सवव तेथें ‘डक्रया’ या सदराखालीं धरले. 
म्हणूनच, जो आराखिा काढला त्यातं सा, आ, धा, थैइ इत्याडद तऱ्हाचं्या डक्रया सूडचत केल्या. या प्रत्येक 
डक्रयेला क्षोभण व शमन आहे. आता ंप्रश्न असा कीं येथें जें ‘प्रत्येक’ म्हटलें , त्यातं ‘एक डक्रया’ कशाला 
म्हणावें? गुणक्षोभण व त्याचें शमन, हें सागंण्यास–ऐकण्यास ठीक आहे, पण जेथें गुणपडरणामपरंपरा आहे, 
अथवा जेथें डक्रयेमागून डक्रया असा त्रुडटत अनुभव स्पष्ट नाहीं, जेथें “ही पडहली डक्रया, ही दुसरी” असें 
डनडित सागंणें मुस्ट्ष्कल पितें, तेथें ‘एक’ कशाला म्हणावें? स्पष्टीकरणासाठीं उदाहरण पाहंू. ‘सा-रे-ग’ 
असे उच्चार करीत स्वर काढले तर पडहला ‘सा,’ ‘दुसरा ‘रे’ वगैरे वगेवगेळेपणा जाणवतो. तेच स्वरनाद 
केवळ अखंि आकारानें काढले तरी तो उच्चनीचत्वामुळें  जाणवतो. परंतु ‘सा’ वरून मध्यें ‘रे’ ला इतकें च 
नव्हे तर अखंडितपणें मधल्या सववच स्वरनादानंा स्पशव करून, म्हणजे ‘मींि’ अथवा ‘घसीट’ नावंाचा एकादा 
अलंकार वापरून जेव्हा ं ‘ग’चा नाद उमटडवला जातो, ( अशी मींि अथवा सा→ग अशी घसीट येते). 
तेथें ‘ग’च्या स्वरनादाच्या जागीं ‘सा’ हाच वणोच्चार करावा लागतो अथवा ‘सा’च्या स्वरनादस्थानीं ‘ग’ हाच 
वणोच्चार करून त्या नादाला वर चढवनू ‘ग’च्या स्वतःच्या स्वरस्थानीं स्ट्स्थर करावें लागतें; तेथें ‘एक’ डक्रया 
कोणती? ‘सा’ पासून ‘ग’ पयंत अक्षरशः असंख्य वगेवगेळे स्वरनाद आहेत. [काहंींजण हें अमान्य कडरतात, 
[सगंीतातंील महापंडित अशी अडखल भारतीय ख्याडत पावलेल्या एका सरकारमान्य सद्गृहस्थासं ज्येष्ठडमत्र प्रो. भा. ब. देशपािें यानंीं मींिेचा अथव 
डवचारला होता, त्यावेळीं हा अनुभव आला! मींिेच्या अन्तगवतडह स्वरनाद असतात हें ते अमान्य करीत; ज्या रागातं जे स्वर वज्यव ते त्या रागाच्या 

मींिेंत कसे येणार! ही त्याचंी अिचण होती.] म्हणून पुरावा देऊं. येथें ‘ग’ हा तीव्रगाधंार – “गा”– समजला तर 
सारंगीच्या तातंीवर ‘सा’च्या स्थानीं बोट टेंकलेलें  नसतें तें प्रथम टेंकवनू नंतर तें खुबीनें ‘तीव्र ग’च्या 
स्थानापयंत घसरवत न्यावयाचें असतें. तातंीवर सप्तक सुमारें ८ ते १२ इंच लाबंीमध्यें पुरें होतें – वाद्य 
छोटेंमोठें असेल त्याप्रमाणें. येथें ‘सा-गा’ हा बोटाचा प्रवास दोन सवादोन इंचाइतका दीघव असतो, आडण 
त्यातं तातंीला झालेला बोटाचा स्पशव कोठेंडह सुटलेला नसतो, अथात् पडहल्या–आढीपासूनच्या–दोन 
सवादोन इंचातं तातंीवर उमटंू शकणारा हरएक स्वरनाद डनघतोच, आडण असे तातंीवर कबदू असंख्य 
आहेतच. सतारींत असेंच होतें; फरक एवढाच कीं, बाजच्या – ‘म’ च्या–तारेवरील ‘सा’ च्या पिद्यावरील 
बोट त्याच पिद्यावर तारेसह आिवें सरकाडवलें  जातें, त्याचा प्रवास सुमारें इंच दोन इंच–सतारीच्या 
आकाराप्रमाणें–होतो.] येथें असंख्य डक्रया असून प्रत्येक डक्रयाकाल अडतसूक्ष्म आहे, तो मोजणें अशक्य. 
मग ‘एक’ डक्रयाकाल व्यवहारतः ठरतो कसा? 
 

तें ठरडवण्यासाठीं आपणाजंवळ अशी काहंीं डसडद्ध हवी कीं डजच्या योगानें आपणासं अडतसूक्ष्म 
कालभाग, त्यातंील ध्वडनडक्रया, आडण त्या डक्रयाचंा परंपरेचा भाव म्हणजे संक्रमण, हें डनडित सागंता ंआलें  
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पाडहजे. काहंीं उपकरण-यतं्रणेनें हें ध्येय थोिेंबहुत साध्य होतें; [साउंड्–स्पेक्रोग्राफ्. अथवा जरा कमी उपयोगाचें, 

हामवडनक् अ नलाय्झर्. हीं यंत्रें मुंबईंत आहेत.] फार सूक्ष्म कालातंडह उमटणाऱ्या ध्वडनचा, आंदोलनवगे – शस्ट्क्तमान – 
अंतनाद–स्फोट इत्याडद प्रकारें भौडतक अभ्यास कडरता ं येतो. पण हें साधन प्रस्तुत डवषयातं लागू ंपिणें 
कडठण. त्याचा व्याप, त्याची ककमत, त्याला लागणारें तंत्रज्ञान, इत्याडद डवचार बाजूस ठेवला तरी मुख्य 
अिचण अशी कीं त्या त्या प्रसंगींच्या ध्वडनचें प्रथम छायाडचत्र घेतलें  जातें, नंतर त्या छायाडचत्राचें भौडतक 
डवश्लेषण केलें  जातें, आडण त्यानंतर त्या भौडतक – पार्मथव – डवश्लेषणानुसार डनणवयडनिय होतो. या 
सवांस दीघवकाळ लागतो, आडण आपणासं तेथल्या तेथें व ताबितोब डनणवय हवा तो डमळणें शक्य होत नाहीं. 
दुसरें असें की हीं छायाडचत्रें पार्मथव आहेत, आडण त्या त्या भौडतक घटनाचंा वगेवगेळ्या कणवप्रत्ययाशंीं 
डनडित संबंध कसा असतो याचें शास्त्र अजून फारच अपूणव आहे. [भौडतक डवज्ञान व त्याचें गडणत हें सगंीतास कोठपयंत 
लागेल याचा डनणवय होत नाहीं, ही जाणीव आपणाकंिे नाहीं! अभ्यासडवचारच कमी आहे आडण म्हणून आपल्या सगंीतातं अधवकच्चें डवज्ञान उगाच 

दाखडवलें  जाऊन डसद्धान्त साडंगतले जातात. ‘श्रुडतगडणता’ ची आंकिेमोि हें त्याचें उिम उदाहरण होय.] संगीत व्यस्ट्क्तगत 
असल्यामुळें  या साधनाचा काहंीं प्रत्यक्ष उपयोग त्यातं नाहीं. प्रत्यक्ष त्वडरत अनुभडूत देईल तेवढेंच आपणासं 
कामीं येणार. म्हणून आपला डवचार वगेळ्या वाटेनें न्यावा लागतो. 
 

उदाहरणाथव, वरील  या मींिेच्या उदाहरणातं असें होतें कीं, मध्यें असंख्य स्वरनाद आहेत 
आडण ते प्रत्येकीं अत्यंत सूक्ष्मकाडलक आहेत हें जाणवतें खरें, पण त्याचंी डनडिडत कडरता ंयेत नाहीं. डनडित 
सागंता ंयेतात ते आधींचा ‘सा’ आडण शवेटचा ‘गा’ हे दोन स्ट्स्थर झालेले स्वरनाद. “कुठोडन कें डव डनघालों, 
न होतसे गणना; कुठें डवराम, न अंदाज येतसे पुरता; परंतु, वषानुवषव पूर येउडनया प्रवाह पालटलेली डदसे 
जशी सडरता” [कडव यशवंत. मकरसकं्राडंतडनडमि गीत.] असा या मधल्या स्वरनादाचंा प्रकार आहे; आडण अशीच 
कल्पना पूवींपासून साडंगतलेली आहे : “जसा पाण्यामध्यें मासा इकिून डतकिे गेलेला डदसतो, पण त्याच्या 
सुळकािंीचा मागव नक्की सागंता ं येत नाहीं; अथवा आकाशातं उिणाऱ्या पक्षाचाडह मागव नक्की ठरडवता ं येत 
नाहीं” [नारदीय डशक्षा, दडिलम्. याची भातखंड्यानंीं कटगल केली आहे!] (यथाऽप्सु चरता ंमागो मीनाना ंनोपलभ्यते...) 
असा परंपरागत दाखला आहे व तो अगदीं यथाथव आहे. अशा अंतगवत, अस्ट्स्थर, ‘कळतात पण वळत नाहींत’ 
अशा, अल्पकाडलक स्वरनादासं ‘श्रुडत’ असें म्हटलें  आहे. (संगीतातं श्रुडत शब्द तीन अथांनीं योडजला आहे 
त्यापंैकीं हा एक अथव होय [डनकटच्या दोन स्वरामंधील अंतर डद्वश्रुडतक, डत्रश्रुडतक अथवा चतुःश्रुडतक अशा मापाचें, येथें श्रुडतशब्दाचा 
लक्षणेवर आधाडरत दुसरा अथव डदसतो. अमुक दोन स्वरनादातंील अमुक एक ठराडवक अंतर हें जें प्रमाण ती श्रुडत, हा डतसरा अथव. (‘प्रमाणश्रुडत’ हा 
शब्द हल्लीं वापरातं आहे, त्याला आधार नाहीं!!! गं्रथातं ‘प्रमाण,ं श्रुडतः’ असेंच आहे). याडशवाय तंतुवाद्याची जी झील–किझील, डतलाडह श्रुडत 
म्हणण्याचा दाडक्षणात्याचंा प्रघात आहे. हा चौथा अथव. ‘तंबोरा अध्या पट्टीनें उतरवा’ या अथीं ‘एक श्रुडत उतरवा’ असा प्रयोग लेखकानें बाळकृष्णबुवा 

इचलकरंजीकराचं्या तोंिून तीनचार वेळा ंऐकला आहे!]). तात्पयव, ‘एक डक्रया’ हें माप श्रुडत या साधनानें ठरणें अशक्य 
होय. म्हणून संगीतातंील लयमानाचें प्रमाण ठरडवतानंा स्ट्स्थरनादावंर लक्ष डदलें  आहे. त्यातंडह 
स्ट्स्थरनादध्वडन उमटडवण्यातं थोिा अडनडितपणा जाणवले, तो जाणवू ं नये म्हणून ‘अक्षर’ या वणाची 
योजना केली आहे क्, ख्, हे वणव खरे, पण क, ख याचंा प्रत्यय जसा डनडित कालमानाचा येऊं शकतो तसा 
क्, ख् याचंा येणें कडठण; म्हणून क, ख्, ऐवजीं क, ख इत्याडद अक्षरें मापनाचीं साधनें म्हणून वापरलीं. 
जोिाक्षरें वापरण्यातंडह उपरोडल्लडखत दोष येईल म्हणून जोिाक्षरें (क्ट, क्व आडद) टाळून, अक्षर 
उच्चारसुकर असावें हें बंधन घातलें . आडण मूळ प्रमाणमान जर मोठें असलें  तर संगीतातंील नाना डक्रयाचंें 
कालमान अपूणांकातं मोजावें लागेल, म्हणून प्रमाणमानाचें साधन जें उच्चार–सुकर असें अक्षर, तें ऱ्हस्व 
असावें असें ठरडवलें . हें मापन–प्रमाण, त्याला ‘मात्रा’ असें नावं डदलें . (येथें मात्रा हा शब्द मा = मापणें, 
मोजणें, अंदाज करणें, तुलना करणें या धातुपासून डसद्ध झालेला आहे.) पुन्हा ंया मात्रा नावंाच्या मापामध्यें 
कमीजास्तपणाचा संदेह राहंू नये म्हणून त्याची नािीच्या ठोक्याचं्या कालमानाशीं सागंि घालून डदली. 
डशवाय, उच्चारसुकर ऱ्हस्व अक्षर डकती ऱ्हस्व अथवा डकती दीघव उच्चाडरता ं येईल यास मयादा पिणारच, 
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त्या मयादाचंी सोय दु्रताडद लयप्रकार ठरवनू लावनू डदली. अशा रीडतनें लयपरंपरेच्या कालमानातंील ‘एक’ 
हें प्रमाण जें ‘मात्रा’, तें व्यस्ट्क्तडनष्ठ, व्यस्ट्क्तच्या सोईनें, डचिावस्थेच्या अनुसार, सहजसाध्य आडण तात्काळ 
जाणवण्याजोगें असें डसद्ध करून ठेडवलें . 

दु्रतलयातंीलडह माते्रचा अंशभागडह स्पष्ट जाणवतो हें उघि आहे, आडण त्याचीं या पुस्तकातं अनेक 
उदाहरणें डदलींच आहेत. ते अंशभाग, १/१६ मात्राभागापयंत स्पष्ट डनडित जाणवतात असें ठरवनू अशा 
प्रत्येक षोिशाशंाला ‘कला’ असें नावं डदलें  आहे. माते्रचेंच माप एवढें लहान ठेवलें  असतें तर बहुताशं 
व्यवहार बहुसंख्य “मात्रामापाचंा” झाला असता, १-२-३ वगैरे लहान अंक कमी उपयोगातं आणाव ेलागले 
असते; लाबंीचें प्रमाणमान “डमडलमीटर” मानण्यासारखें झालें  असतें, म्हणून माते्रचे अंशभाग ‘कलें ’त 
मोजण्याचें ठरलें , कला हीच मात्रा झाली नाहीं. दु्रतलयातंील कलेपेक्षा–ं १/१६ मात्राकालापेक्षा–ंलहान 
कालभाग जाणवणें कडठण; तेथील स्वरनाद ‘अस्ट्स्थर’ या सदरातं पिंू शकेल व त्याला वर उल्लडेखलेल्या 
अथानें ‘श्रुडत’ म्हणावें लागेल. (प्रस्तुत लेखकाचा प्रायोडगक अनुभव आडण त्याचें अवलोकन असें आहे कीं, 
घड्याळाचें माप १ सेकंद हें आधार धरून सुमारें १/१२ सेकंदापेक्षा ंलहान कालभाग काटेंतोलपणें संभाळला 
जात नाहीं, थोिा इकिेडतकिे फरक होतो; व गायकवादक अथवा श्रोता तेवढा लयदार नसला तर ⅙ ते 
⅛ सेकंदातंच त्याची सूक्ष्मतेची मयादा संपते.) 
 

अशा रीडतनें केवळ स्वरागंानुसार एक मात्रा हें लयमान डनष्पन्न झालें . आता ं ‘लघु’ या मानाकिे 
वळंू. 
 

अक्षरपरंपरेंत स्वरव्यंजनें, जोिाक्षरें, ऱ्हस्वदीघवत्व, घोडषत–अघोडषत ककवा कठोरमृदुवणोच्चार हे 
जागजागीं पितात. इतरत्र ही टीका केलेली आहेच कीं हें सवव वगीकरण स्थूल व संडदग्धच आहे, आडण 
त्याचा पूणव डवचार अजून झालेला नाहीं. तरीडह रूढ वगीकरण वर डदल्याप्रमाणें आहे आडण रूढ 
कल्पनानुंसार, रूढ संस्कारानुंसार त्याचा स्थूल का ं होईना पण भेदाभेद जाणवतो हें खरें आहे; म्हणून 
आपण आपद्धमव म्हणून नव्हे तर रूढ धमव म्हणून तें वगीकरण मानून पुढें जावयाचें आहे. तेव्हा ं अशा 
वणवभेदानंींडह, एका वगेळ्या डक्रयापरंपरेचा अनुभव येऊं शकेल; एक वगेळा ‘डक्रयानन्तरडवश्रास्ट्न्तः’ याचा 
प्रत्यय येऊं शकेल; एक घोषवणव-काहंीं मृदुवणव इत्याडद. समुद्रकाठंीं असें डदसतें कीं चारपाचं छोटे तरंग 
येतात, मग एक उंच लाट येते, पुन्हा ं छोटे तरंग येतात, पुन्हा ं उंच लाट, तसेंच हें होतें. अथवा 
आकाशवाणीचे संदेश आकाशातूंन पसरतात तेव्हा ं त्याचें स्वरूप असें असतें कीं जणू ं काय अडतशीघ्र 
कंपदु्रडतची लाट असून डतच्यावर तुलनेनें अगदीं कमी कंपदु्रडतचा तरंग आरूढ झालेला आहे. लाट एकच 
पण डतचें डद्वधा रूप असतें. [‘क डरयर’्लाटेमध्यें ‘डसग्नल्’ हा आवाजामुळें उत्पन्न केलेला डवदु्यिरंग डमडश्रत असतो. दोन्ही डमळून एकच 

‘मॉड्यलेुटेड्’ लाट होते. (‘एन्व्हेल्’).] तसाच हा प्रकार होय. सवव स्वरागंेंच, पण त्यामध्येंच एक वगेळा लयभाग 
घोष–अघोष इत्याडद रूपानें जाणवतो. तेव्हा ंहा दुसरा लयभाग जो प्रतीत झाला, त्यालाडह काहंीं माप देता ं
येईल व त्या एका मापामध्यें प्रथम पाडहलेलें  ‘मात्रा’ हें माप डकती संख्येनें बसतें तेंडह सागंता ंयेईल. 
 

असें डद्वधारूप लक्षातं येतें, तेव्हा ं छंदःशास्त्राकिे पहावें लागतें; ककबहुना या डद्वधारूपाचा डवचार 
हाच छंदःशास्त्राच्या डवचारातंील एक महत्त्वाचा व मूलभतू भाग, असें म्हटलें  तरी चालेल. या डद्वधा 
लयपरंपरारूपातं जर काहंीं प्रमाणबद्धता ंआढळली तर आह्लाद होतो असें मानलें  आहे, व त्यावरूनच 
“च्छादयडत, चन्दयडत, आह्लादयडत इडत च्छंदः” अशी छंदाची व्याख्या केली आहे. [कपगलव्याख्या.] 
 

आडण येथें आपण लघुगुरु, त्याचप्रमाणें प्लृत दु्रत इत्याडद इतर मापाचंा अनुभव घेऊं शकतों. 
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येथें कोठेंडह हस्तडक्रयेचा संबंध आलेला नाहीं. हें सवव स्वरागं झालें . म्हणजे यातं ‘करतलप्रडतडष्ठत 

ताल’ आला नाहीं. 
पण वरील सवव डववचेन हस्तडक्रयेस लावता ं येईल, (इतकें च नव्हे तर वाद्यवादनातंील अथवा 

नृत्यातंील कोणत्याडह डक्रयेस लावता ंयेईल), हें उघि आहे. तसें लावनू पहावें. तें सडवस्तर डलडहणें आता ं
जरूरीचें वाटत नाहीं. तेथेंडह आपणासं मात्रा या प्रमाणमानाचा व लघुगुरुदु्रतप्लृत वगैरे वगेवगेळ्या 
मात्राप्रमाणाचंा–लयागंाचंा–अनुभव डमळतो. यामध्यें घोषयुक्त अथवा कठोर वणाचा जो प्रडतडनडध तो तेथें 
हाताची टाळी, म्हणजे ‘करतलप्रडतडष्ठत’ शम्या अथवा ताल मानलें  आहे व या ताल ककवा शम्या डक्रयेचें 
कालमान ‘एक लघु’ म्हटलें  आहे. 
 

येथें दोन शकंा उपस्ट्स्थत होतात. 
 

पडहली शकंा अशी कीं, साधारणपणें आपली पडरभाषा डवचारबद्ध व काटेंकोर डदसते. पण येथें 
स्वरागंामंधील माप लघु – आडण टाळीडक्रयेचेंडह एकमान लघु (=१ टाळी–काल) असा घोंटाळा 
होण्यासारखा एकाच शब्दाचा प्रयोग कसा आला? तालागंाच्याए कमानाला ‘ताली’ वगैरेसारखा वगेळा 
शब्द का ंवापरला नाहीं? आडण दुसरी शकंा अशी कीं या एकमानाला ‘लघु’ म्हणजे लहान असें का ंम्हटलें? 
स्वरागंातं मात्रा हें एकमान, त्यावरील आधाडरत जीं मोठीं मापें त्यातं जें लहान तें लघु व मोठें तें गुरु हें ठीक 
आहे. (दु्रत=२ मात्रा हें माप नंतर आलेलें  आहे.) 
 

या दोन्ही शकंाचंा पडरहार, एकत्र असा, केवळ ऐडतहाडसक अवलोकनानेंच होतो, एरव्हीं नाहीं. 
 

लघु हा शब्द मूळचा छंदःशास्त्रातंील म्हणजे वणोच्चारसबंंडधत–अथात् संगीतदृष्ट्या 
स्वरलयाबद्दलचा आहे. हें छंदःशास्त्र हें डनघंटु–डनरुक्त–डशक्षा–व्याकरण–ज्योडतष इत्याडद वदेागंापंैकीं 
असल्यामुळें  अडतप्राचीन आहे. [वेदवेदागंकालाबद्दल मतभेद आहेत त्याशंीं आपणासं येथें काहंीं कतवव्य नाहीं, तीं फार जुनीं आहेत हें तर 

खरें.] त्यातं हस्तडक्रयेचा भाग नाहीं; हस्तडक्रया म्हणजे ‘कला’ ही नंतर आली. डतचा उगम कदाडचत् 
सामगायनाच्या पद्धडतमध्यें असेल असें वाटतें. त्या पद्धडतमध्यें आर्मचक; गाडथक, साडमक आडण स्वरान्तर 
असे चार मुख्य स्वरभाग असून औिुव, षािव व संपूणव हे गौण स्वरभाग आहेत. आर्मचक हा एकस्वराचा 
प्रयोग, गाडथक हा डद्वस्वर, साडमक डत्रस्वर व स्वरातंर हा चतुःस्वर. याडंशवाय, उदाि–अनुदाि–स्वडरत 
हेडह प्रयोग सवव वदेपठणातं आहेत. उच्चत्वामुळें  उदाित्व, नीचत्वामुळें  अनुदाित्व, आडण स्वडरतत्व 
समाहारामुळें  होतें. [अडभनवभारती २८·२१ : “तेन परमाथवतः त्रय एव स्वराः, सडरगाः पधनयः”.] उदािाडद प्रकार 
दाखडवण्यासाठीं तजवनी उभी धरून ती खालींवर करण्याची रीडत आहे, आडण स्वरयोजनेसाठीं जी 
स्वरडलडप ती हाताच्या बोटानंीं दशवडवली जाते. (“गात्रवीणा”). [गात्रवीणा नारदीय डशक्षेंत साडंगतली आहे, सामाचं्या 

अक्षरावंर जे १, २ वगैरे अंक असतात ते पडहल्या, दुसऱ्या वगैरे बोटाचें डनदशवक असून तीं तीं बोटें ते ते वेगवेगळे स्वर दाखडवतात.] यामध्यें असें 
डदसतें कीं स्वरस्थानें आडण त्याचंें कालमान नक्की करण्याचा आधार म्हणून हस्तडक्रया ही फार प्राचीन 
कालापासून उपयोगातं आहे. परंतु यातं टाळी नाही; फक्त काहंीं डठकाणीं ‘फट्’ ‘हंुफट्’ असे शुष्क म्हणजे 
डनरथवक उच्चार (स्तोभ) आहेत, त्याजागीं टाळी वाजडवतात, आडण ‘डदग्बधं’ नामक डक्रया दाखडवतानंा 
चुटकी (धु्रवा) वाजवनू हात सभोंवतीं डफरडवतात. (‘हंुम्’ ‘वौषट्’ मध्यें फक्त डनःशब्द डक्रया आहे) [हंु, फट्, 
वौषट् आडद वणव हीं बीजाक्षरें असून त्यातं मोठा व गूढ अथव भरलेला आहे असें सागंतात. प्रस्तुत लेखकाला त्याबद्दल काहंीं माडहती नाहीं. हा 

‘गूढाथवडवषय’ त्याला अगम्य आहे.]. 
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जेव्हा ंसंगीताचें कालडनयमन सागंण्याचा प्रसंग आला, तेव्हा ंया हस्तडक्रयापद्धडतमधूनच उचल 
होणें स्वाभाडवक झालें  असावें. ‘जाडत’ नामक जी गीतपद्धडत व गीतें आहेत त्यातंच केवळ नव्हे तर 
त्यानंतरडह प्रबन्धादींमध्येंसुद्धा ं[गीतशब्द, सरगम, पाटाक्षरें व नृत्याचे बोल यानंीं युक्त तो प्रबंध, ही प्रबधंाची व्याख्या ऐकंू येते. डतला 
आधार नाहीं. सुमारें ४०–५० वषांपूवीं वृद्ध, सुडशडक्षत, कहदु गायक–वादकाचं्या तोंिी प्रबंध शब्द होता. उद्ग्राह, मेलापक, धु्रव आडण आभोग या 

चार ‘धातंू’नीं व लयागंानंीं जें डनयडमत केलेलें  गान तें प्रबंध (अथवा वस्तु अथवा रूपक). —सगंीतरत्नाकरः, प्रबंधाध्यायः] प्रत्येक प्रबंधाचीं 
वणाक्षरें लयबद्ध केलेलीं असून, त्याचंा त्याचंा लयभाग अमुक इतक्या कलाचंा असें साडंगतलें  आहे. [हा 

लयभाग रत्नाकरातं सडवस्तृत आहे. पण त्याचीं जीं डलडपबद्ध उदाहरणें तेथें डदलीं आहेत तीं अडत डवसगंत वाटतात.] या प्रबंधातंील ‘सूि’ 
नामक वगीकरणातं ढेंकी, झोंबि हे प्रकार; आडलप्रबंधातंील कैवाि, कुट्टनी हे प्रकार; डवप्रकीणवप्रबंधातं 
झम्पट, चच्चरी, पद्धिी, राहिी, ओवी, लोली, ढोल्लरी, हे प्रकार, हे सवव ‘देशी भाषा’ंतून आलेले आहेत; 
अथात् हे प्रबंधप्रकार काहंीं प्राचीन म्हणता ं येणार नाहींत. तात्पयव, जाडतगायनकालापासून ते 
प्रबंधगायनकालापयंत, म्हणजे उशीरातं उशीरा ं डक्रस्तीशक २००–३०० पासून ते कमींतकमी डक्रस्तीशक 
१२०० पयंत, ही ‘कला’ नामक हस्तडक्रया अबाडधत प्रयोगातं होती. [सामान्यतः ‘भरत’कालाआधीं १०० वषें ते 
शार्ङ्व देवकाल, एवढा हा कालखंि माडनला. ‘भरत’कालाबद्दल वाद आहे तो दृडष्टआि करून ‘भरत’काल उशीराचंाच घेतला, तसा उशीरा ंधरूनडह 

हा कालखंि मोठाच राहतो, हें दाखवावयाचें आहे.] फरक एवढाच डदसतो कीं, आधींचा जो धु्रवमागव, ज्यामध्यें एकेका 
माते्रला एकेक कला होती, तो या प्रबंधप्रयोगातं नाहीं. फक्त डचत्रमागवच सवांत जलद कलाचंा आहे व त्यातं 
दोन मात्रासं एक कला आहे. यातं धु्रवा म्हणजे चुटकी ही कला असलीच तर फार क्वडचत् आहे, टाळीची 
डक्रया मात्र “सढळ हातानें” वापरलेली आहे व ती उजव्या िाव्या अशा दोन्ही प्रकारची (शम्या आडण ताल) 
आहे. त्यातं ध्वडनदृष्ट्या भेद नाहीं. टाळी हें अमुक एकच प्रमाणमान असें त्याकाळीं डनडित नाहीं. येथें 
प्रमाणमान याचा अथव मुख्य आधारमान असा घ्यावा; सवव हस्तडक्रया केवळ टाळीकालानेंच मोजावयाच्या 
असा प्रकार नव्हता, हें प्रडतपादन. 
 

यामध्यें असा तकव  होतो कीं एका माते्रस एक कला हा धु्रव मागव सोिून, दोन मात्रासं एक कला हा 
डचत्रमागव जर आडण जेव्हा ंलघुतम असा प्रमुख झाला, तेव्हा ंसवांत लहान कालमानाची हस्तडक्रया – कला 
– दोन मात्रा या स्वरागंाचंी झाली, आडण सवांत लहान हस्तडक्रयेचें कालमान तें ‘लघु’ कालमान, या 
अथानें हस्तडक्रयेचेंच एकमान ‘लघु’ या नावंानें प्रडतडष्ठत झालें  असावें. याला पुरावा असा कीं तत्कालीन गं्रथ 
जो संगीतरत्नाकर, त्यातंील मात्रागणप्रबधंातं लघुच्या मात्रा कमींतकमी दोन साडंगतल्या आहेत; 
त्याचप्रमाणें तत्कालीन छंदगं्रथातंडह छंदातंील लघु दोन मात्रानंींच मोजण्याचा प्रघात डदसतो. [हलायुधापासून 
नारायणपंडितापयंत.] 
 

हस्तडक्रयेंतडह स्वरागंामधील ‘लघु’ हाच शब्द कसा व का ं आला असावा यासबंंधींचा प्रस्तुत 
लेखकाचा हा तकव  आहे. हाच तकव डवचार पुढें नेऊं. 
 

हस्तडक्रयेंतडह स्वरागंामधील लघुचें माप पुढें स्वरागंाच्या चार मात्राएंवढें का ंमानलें  असावें हा आता ं
प्रश्न उरला. असें वाटतें कीं, जरी एकामागून एक असे दोन ताल अथवा शम्या साडंगतले आहेत, (जसें 
शशताश = शम्या, शम्या, ताल, शम्या) तरी एकाच तऱ्हेची टाळीडक्रया लागोपाठ करणें हें दु्रतलयातं ठीक 
जमत नाहीं. एकाच तऱ्हेच्या दोन टाळ्यामंध्यें अडधक काल असला तर त्यातं दुसरी काहंीं हस्तडक्रया बसू ं
शकेल व डक्रया सुकर होईल. (जसें संताशता = सडन्नपात, ताल, शम्या, ताल). अशा दृडष्टनें पाहता ंलघुची 
व्याख्या एका हस्तडक्रयेऐवजीं एकाच तऱ्हेच्या दोन हस्तडक्रयानुंसार होईल, आडण अशा तऱ्हेच्या लघुचा 
कमींतकमी काल (म्हणजे लघुकाल) पूवीं मानलेल्या काळाच्या दुप्पट होईल, म्हणजे दोनाऐंवजीं चार 
मात्राचंा होईल. 
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तालवादन जेव्हा ंपाटाक्षरानंीं होतें तेव्हा ंघोषयुक्त अथवा कठोर ककवा आघातप्रधान वणव हे अशा 

तऱ्हेच्या लघुच्या डक्रयाचंें स्थान घेतील हेंडह स्पष्ट आहे. म्हणून तालागंातंील एकमानाचें नावं ‘लघु’ व तो ४ 
मात्रा एवढ्या स्वरागंाचा असें म्हणता ंयेईल. 
 

पण हा प्रस्तुत लेखकाचा केवळ अंदाज आहे, अमुक एका रूडढचें मूळ शोधण्याचा केवळ प्रयत्न 
आहे. त्याला पुरावा नाहीं. 
 

डशवाय एक तालागंलघु = ४ स्वरागंमात्रा हें सामान्यतः वापरलें  जाणारें प्रमाण आहे, लघु हा इतर 
मात्रासंख्याचंाडह असे व आजडह आहे, हें या पुस्तकातं डलडहलें  आहेच. 
 

ज्याचें मापन शक्य आहे अशा पदाथांचा डवचार, त्याच्या मापनाच्या पद्धडतकिेडह लक्ष डदल्याडशवाय 
पुरा होत नाहीं, [डवज्ञानातंील हें एक अडतमहत्त्वाचें सूत्र आहे व “क्वाण्टम्  मेक डनक्स्” इत्याडद शास्रें त्यामुळेंच उगम पावलीं.] म्हणून हा 
मात्रा व लघु याचं्या एकमानाचा डवचार केला. त्याचा पुढील डवस्तार हा करणात्मक म्हणजे डक्रयेच्या 
अनुषंगानें होणार; तो येथें करण्याची जरूरी नाहीं. तसा तो या पुस्तकातं डठकडठकाणीं केलेलाच आहे. 
 

“डक्रयानन्तरडवश्रास्ट्न्तलवयः” यानुसार जीं लक्षणें आपण ठरडवलीं त्यातं हाडह डनष्कषव डनघतो कीं 
स्वरावतवनातंील अथवा तालावतवनातंील ‘सम’ म्हणजे समक्षण हा एक लयक्षणच आहे. अथात् आवतवनकाल 
हाडह त्या त्या आवतवनाचा एकेक प्रमाणलयकाल आहे. इतकें च नव्हे तर यडतस्थानें म्हणजे जेथें खंि पितो 
तीं कालस्थानाडद (‘खाली’ वगैरे) खंिस्थानें हींडह लयस्थानेंच होत. येथें ‘स्थान’ तें ‘कालप्रवाहा’ंतील, 
ध्वडनक्रमातंील. अवकाशातंील ‘स्थळ’ नव्हे. 
 

असे हे खंि पितात, जीं यडतस्थानें डनमाण होतात, तीं कशामुळें? त्या स्थानीं म्हणजे क्षणीं जी 
“डक्रयानंतरडवश्रास्ट्न्त” ती अशी कीं इतर, मात्रामंात्रामंधील, डवश्राडंतहून ती अडधक जाणवते. हस्तडक्रयेंत हें 
सशब्द–डनःशब्द डक्रयामुंळें  साधतें; तसेंच नृत्यातंडह. स्वरागंातं तें वगेवगेळे स्वरवणव आडण अलंकार यानंीं व 
आवाजाचें बळ कमीअडधक करणें, ककडचत् डवराम घेणें, यानंीं साधतें. परंतु वणोच्चारातं तें स्वरव्यंजनें, मृदु-
कठोर व्यंजनें, इत्याडद साधनानंीं आडण भाषेंत अथानुसार उच्चारणानें साधावें लागतें. हीं वणोच्चाराचीं साधनें 
व भाषेचे व्यवहार हे मनुष्यामंनुष्यामंधील संकेत आहेत हें तर आपण पाडहलेंच. हे संकेत सववकाल सववच 
समाजातं सववत्र सारखेच असतील असें म्हणणें कडठण आहे. म्हणून जेथें असे संकेत नाहींत तेथें ‘स्पष्ट’ 
लयस्थानें, जशीं डवराम अथवा आघात इत्याडद आवाजाचें बळ कमीअडधक करून होणारीं लयस्थानें, हींच 
अडधक बलवान् ठरतात; म्हणजे त्याचंा पडरणाम अडधक लोकानंा,ं दीघवकाल व स्पष्ट असा जाणवतो. 
टाळीचा ककवा ‘धा’ चा क्षण, आघाताचंा तुटकपणा, हे ‘साववजडनक’ प्रडसद्ध होतात. जाणीवचेे हे दोन प्रकार 
नीट लक्षातं न ठेडवल्यामुळें  नाना मतभेद व वाद डवनाकारण उपस्ट्स्थत होतात. त्याचंा परामशव, 
‘स्वररागडवचार’ व ‘गीतप्रबधंडवचार’ यामंध्यें घेऊं. 
 

असो. लयाची व्याख्या आडण डतचें ‘व्याख्यान,’ म्हणजे उदाहरण–प्रत्युदाहरण–अध्याहार यानंीं 
युक्त असें अनेक बाजंूनीं सडवस्तर वणवन, हें करण्याचा येथें शक्य तेवढा प्रयत्न केला. या अनुबंधातं प्रस्तुत 
लेखकाचीच संपादणी अडधक झाली आहे त्यास इलाज नाहीं. अनुबधं बराच लाबंला त्याचें कारण 
सुरुवातीस डदलें  आहे. आता,ं लेखकाचीं सववच मतें ग्राह् मानावीं असा त्याचा आग्रह नाहीं. कारण त्याची 
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बुडद्ध ती केवढी डकती असणार? पण अशा तऱ्हेच्या डवचारानें त्याचा संगीताभ्यास जो काय थोिका आहे तो 
जरा बरा झाला हें मात्र खरें. म्हणून हा नव्हे तर दुसरा परंतु सुस्पष्ट, डवज्ञान–तकव –परंपरा यावंर साधार 
चौफेर बसडवलेला डक्रयाक्षम असा डवचार कोणी मािंला, तर खात्री वाटते, कीं त्यालाडह लेखकाप्रमाणेंच— 
 

ऐसीं ठावीं वमें, तरी सािंवलों भ्रमें; 
सुखें नाचतों कीतवनीं, नाहीं आशडंकत मनीं. 
ऐसें आलें  हाता ंबळ, तरी गेली डचन्ता. 
सुख येथें झालें  तरी नाहीं आडणकाचंी उरी 
ऐसें केलें  देवें. पुढें काहंींच न व्हावें. 
तुका म्हणे, मन आता ंझालें  समाधान. [⁶⁷] 

 
या वृडिचा अल्पप्रत्यय येईल. 
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अनुबंध २ : 
 

पाणिमात्याचंी ‘णरद्म्’कल्पना 
 

लयशब्दाच्या व नानातालाचं्या डचडकत्सेमध्यें वारंवार डलडहलें  होतें कीं पाडिमात्याचंी ‘डरद्म् ’ हा 
आपला लय नव्हे वा तालडह नव्हे. या ‘डरद्म्’ वर आधाडरत असे डवचारडह आपल्या संगीतातं आणले जात 
आहेत आडण पडरणामीं आपला मुळातंील स्पष्ट डवचार अस्पष्ट केला जात आहे हेंडह साडंगतलें . डशवाय ही 
‘डरद्म्’ आपल्या अलीकिच्या संगीतातं, डवशषेतः डसनेमा, नाटक आडण ग्रामोफोन् यामंधील संगीतातं 
आणली जात आहे. म्हणून ही ‘डरद्म्’ कल्पना काय आहे हें थोिक्यातं पण स्पष्ट सागंणें प्राप्त झालें  आहे. 
 

पाडिमात्य, म्हणजे यूरप, अमेडरका, दडक्षण आडफ्रका [आसामच्या पूवेकिे आलास्कापयंतचे देश ते पौरस्त्य. 
अफगाडणस्तान व त्यापलीकिचे ते पाडिमात्य ककवा पािात्य. (आरब देशाचंी ती ‘मध्यपूवव’ नव्हे आडण कसगापूर हें ‘दूरपूवव’ नव्हे; भारत मध्यस्थानीं; 
पौरस्त्य नव्हे). अमेडरकाखंि परोक्ष ककवा प्रडतलोम डदशलेा. परंतु जेथें यूरपीय भाषा व ससं्कृडत प्रधान ते पाडिमात्य, हा अडतदेशाथव रुढ आहे.] 

आडण ऑस्रेडलया-न्यू झीलॅँि इत्यादींमध्ये चालंू असलेल्या संगीताची मूळ पडरभाषा इटाडलयन् भाषेंतील 
आहे, तरी डकत्येक शब्दाचें नाना देशभाषातंील पयाय त्या त्या देशातं वापरले जातात. या पुस्तकाच्या 
बहुसंख्य वाचकाचंा प्रसंग जास्त करून इंग्रजीशींच असणार, म्हणून येथें बहुधा इंग्रजी पयायशब्दच वापरले 
आहेत. 
 

ती संगीतपरंपरा मूलतः ग्रीक् संगीताचा वारसा [ग्रीक् ससं्कृडतबद्दल आपल्याकिील सगंीतडवषयक लेखकापंैकीं 
अनेकाचंी वृडि चमत्काडरक असते; ग्रीकानंीं आपलें  ज्ञानडवज्ञान सारें भारतातूंनच नेलें  असा त्याचंा ग्रह असतो. मानवी ससं्कृडत ही डमसर, अमुदया–
सरद्या या भभूागातंच प्रथम सुरंू झाली, परंतु खरी वैचाडरक ससं्कृडत ग्रीस्मध्येंच प्रथम उद्भवली, असा पाडिमात्याचंा ग्रह असे तो हल्लीं ककडचत् 
कमी झाला आहे. तथाडप या ग्रहाचीं बीजें आडण डक्रस्तीपंथाचे दृढमूल ससं्कार याचंा कमीअडधक पडरणाम त्याचं्याकिील डकत्येक थोरथोर 

बुडद्धमंताचं्या ठायींडह अजून आढळतो. इडतहास-भगूोल सहजीं कोणी पचवनू घेत नाहीं हेंच खरें.] सागंते. प्राचीन ग्रीक् भाषेंतील 
ऱ्हेऑस् या शब्दाचा अथव प्रवाह असा आहे, आडण त्याचें रुध्मॉस् हें रूप प्राचीन लाडटन् भाषेनें व तींतून 
उद्भवलेल्या इतर जुन्या ‘प्राकृत’ भाषानंीं उचललें . या ‘ऱ्हेऑस्–रुध्मॉस्’ वरूनच डरद्म् हा शब्द आला. 
आपल्या ‘लय’ शब्दाचा अथव प्रवाह असा नाहीं हें प्रथम लक्षातं घ्यावें व लक्षातं असू ंद्यावें. 
 

डक्रस्तीशक सुमारें २०० पयंत ग्रीक् संगीताचा तालाधार छंदानुसारींच होता. रोमन् लोकानंीं त्यातं 
डवशषे भर टाकली नाहीं, फक्त काहंीं डपतळेचीं सुडषर वाद्यें केलीं व युद्धास उपयोगी पिेल अथवा 
चैनबाजीस, एवढेंच संगीताचें महत्त्व मानलें . सुरुवातींच्या अवस्थेंत चढता स्वरवणव (ॲक्यूट्), उतरता 
स्वरवणव (गे्रव्ह्), आडण स्ट्स्थर ककवा आंदोडलत स्वरवणव (सकव म्फ्लेक्स्) अशा तीन वणवगडत दशवडवणाऱ्या 
खुणा होत्या, त्यासं ‘नउमा’ (अनेकवचन ‘नउमे’) म्हणत. हें आपल्या उदाि–अनुदाि–स्वडरत या 
खुणासंारखेंच वाटतें. त्यानुंसार आरोही वणव, अवरोही वणव, स्थायी वणव व संचारी वणव [येथें वणव शब्दाचा अथव, 
‘अमुक शब्दध्वडनचा उच्चारबोध’ असा आहेच, डशवाय त्यातं परस्परसापेक्ष उच्चताडह अडभपे्रत आहे. आरोही वणव, अवरोही वणव आडण सचंारी वणव ही 

आपली पडरभाषा प्राचीनच आहे.] याप्रमाणें प्रघात होता. परंतु याचा उपयोग स्वराच्या नादाची उंची कमीजास्त 
करण्याकिे अडधक होई; कालभाग ठरे तो छंदाधारें, मुख्य छन्दघटक सहाः त्रोखेउस्, गुरुलघु; 
दाक्ताय् लुस्, प्लृतलघुगुरु; स्पॉण्िेयुस्; प्लृतप्लृत; इयाम्बुस्, लघुगुरु; अनापायेस्ट्, लघुगुरुप्लृत; आडण 
डत्रब्राखायस्, लघुलघुलघु [परभाषेंतील जो शब्द आपणासं सरळ तेथून डमळाला, त्याचा उच्चार इंग्रजीमधील उच्चारासंमान करण्याची 
काहंीं गरज नाहीं. डवशषेनामाबंद्दल तर हें पाळावेंच. डकत्येक ग्रीक् शब्दाचं्या अखेरचा ‘स्’ हा मृदु असतो; इतका कीं तो ह्, फ्, डवसगव अशा प्रकारचा 

असतो.]. म्हणजे हें आपल्या मात्रागणासंमान झालें , फरक एवढाच कीं हे डतस्रजाडतगण आहेत. डतस्रजाडत ही 
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आदशव (पफेक्ट्) समजली जाई, चतस्रजाडत ही अपूणव (इम्पफेक्ट्) मानीत. या गणानंी नानाचरणरचना 
(मेट्र) होई व त्यावंरून तऱ्हेतऱ्हेचीं सम – अधवसम – डवषम वृिें बनत. 
 

संगीत हें कडवतागायन व नाट्य याचं्या संदभांतच असे असें सववजण सागंतात; परंतु प्रस्तुत 
लेखकाला तें पटत नाहीं. ग्रीस् हा देश जरी छोटा असला तरी त्यामध्यें नाना स्थाडनक राज्यें होतीं, काहंीं 
प्रदेशातं दयावदीपणाला महत्त्व तर काहंीं तर धनगराचंा देश; खलाशी धनगर यानंीं आपापली लोकगीतें 
गाइली असणारच. 
 

तत व सुडषर हीं वाद्यें मुख्य. तालवाद्यें केवळ िफा – खंडजरींसारखीं, त्यातूंन आपल्या प्राचीन 
मृदंग – पणव – आकलग्य – ऊध्ववक – ददवर या अवनद्ध वाद्यापं्रमाणें स्वरागंडनर्ममडत अशक्य. म्हणून 
‘ताल’वणवन हें आधाताद्वारेंच आहे. स्वरागंवणवन हें केवळ ‘काल’ (कालगडत) या नावंानें झालेलें  आहे! 
 

असें समजत कीं तंतुवाद्यातं स्वरशुद्धता, स्पष्टनादत्व, आडण व्यस्ट्क्तडनरपेक्षता ही अडधक साध्य, तर 
सुडषरवाद्यातं व्यस्ट्क्तसापेक्ष अशा नाना रसभावाचंा उत्कषव अडधक साध्य. अशा भेदामुळें  डभन्न 
वृडिरीडतप्रवृिींचे दोन वगेळे ‘बाज’ होते. [त्यातूंनच पुढें ‘क्लाडसक्ल’् व ‘रोम स्ट्ण्टक्’ हे भेद आले] 
[व्यस्ट्क्तडनरपेक्षता, अडभव्यस्ट्क्तची स्पष्टता व प्रमाणबद्धता, इत्याडद लक्षणें क्लाडसक्ल् कृतींचीं. आत्मडनष्ठता, भावनात्मकता, इंडद्रयभोगलडक्षत्व 
वगैरे रोमॅँडटक् कृतींचीं. ‘ईथॉस्’ व ‘पाथॉस्’ मानणारे असे दोन पंथ ग्रीस्मध्यें होते त्याचंा या वगीकरणाला पाकठबा असे. तेथून या वगीकरणाचा 
प्रादुभाव पाडिमात्य सगंीतातं झाला. अठराव्या आडण हल्लींच्या डवसाव्या शतकातं ईथॉस् वृडिप्रवृडि बळावलेली डदसते, वस्तुच्या मािंणीला महत्त्व 
डदसतें; तर एकोडणसाव्या शतकातं पाथॉस् प्रबळ होता, भावनात्मकतेला अडधक मान होता. पण हें स्थूलमानानेंच घ्यावयाचें. ‘क्लाडसक्ल्’चा अथव 
श्रेष्ठ, उिम, उच्चवगीय, असाडह पुढें झाला. तेव्हा ंआपणासं क्लाडसक्ल्चा शब्दाथव हवाच असेल तर अडभजात व वस्तुडनष्ठ असे दोन शब्द बरे 
होतील; त्यातंडह डवद्विापूणव असा ध्वडन हवा असेल तर डवदग्ध हाडह शब्द आहे. परंतु क्लाडसक्ल् म्यूडझक् म्हणजे ‘शास्त्रीय सगंीत’ हें म्हणणें अगदीं 
खुळचटपणाचें आहे. डशवाय ‘शास्त्रीय सगंीत’ हा प्रयोगच मूखवपणाचा आहे; ‘सगंीताचें शास्त्र’ याला अथव आहे, परंतु शास्त्रीय खेळ, शास्त्रीय 

स्वयंपाक–डचत्र–डशल्प यानंा ंजर काहंीं अथव असेल तरच ‘शास्त्रीय सगंीत’ याला अथव येईल!]. 
 

स्वरडवचार अगदीं भारतीय पद्धडतशीं जुळता आहे. मंद्रतारत्वाचा स्वरभाव, षड्जपंचमाचा स्वरभाव 
आडण षड्ज – (कोमल) मध्यमाचा स्वरभाव हे डनदोष मानले जात. षड्ज – (कोमल अथवा तीव्र) गाधंार 
आडण षड्ज–(कोमल अथवा तीव्र) धैवत यामंधील स्वरभाव हे सदोष. षड्जडनषाद व षड्जऋषभ हे भाव 
तर डवस्वरच. स्वरनादडनडिडत अथात् तंतुवाद्यावरून. स्ट्त्सथारा हें वाद्य प्रमुख, त्याचे अनेक प्रकार; त्यात 
सात ताराचंें वाद्य महत्त्वाचें. आठवी तार स्वरनादडनडिडतसाठीं. आठ ताराचें दोन गट मानावयाचे, तो 
प्रत्येक गट म्हणजे टेराकॉड्व (चतुस्तंत्रीसमुच्चय). एका टेराकॉड्वचा सवोच्च स्वरनाद–चौर्थया तारेवरचा–
हाच दुसऱ्या टेराकॉड्वचा नीचतम नाद–पडहल्या तारेवरचा—केला कीं सातच तारा पुरतात, ती संयुक्त 
चतुष्ट्यव्यवस्था. हे नाद वगेळे केले कीं ती डवभक्त व्यवस्था. वर जे डनदोष स्वरभाव उल्लेडखले त्याचं्या 
उपयोगानें दोन मुख्य व एक गौण अशीं डनकटस्वरातंरें डमळत. पडहलें  मुख्य तें पूणांतर (टोन्); जसें आपलें  
कोमल म ते प हें अंतर. दुसरें मुख्य तें अधांतर (हेडमटोन्), जसें आपलें  (तोिी सप्तकातंील) सा ते कोमल 
रे हें अंतर. गौण तेंडह अधांतरच; परंतु त्याचा डहशबे असा कीं, वर साडंगतलेल्या पूणांतरातूंन (वरचेंच) 
अधांतर डनघून गेल्यास जें अधांतर उरतें तें. म्हणजे हें उरलेलें , ‘छेदनानंतर राडहलेलें ,’ अधांतर आहे. 
त्याचें नावं आपोटोमी. आपोटोमी हें हेडमटोन् पेक्षा ं ककडचत् अडधक आहे, फरक सूक्ष्म (कैडशक, काकली) 
आहे; तो ‘कोमा’ यावंरून अनेक सप्तकें  होत व तीं परस्परापंासून आपल्या मूच्छवनापद्धडतसमान डक्रयेनें 
डनमाण केली जात. [याची अडधक डचडकत्सा मुळेकृत “भारतीय सगंीत भाग १” या पुस्तकाच्या डद्वतीयावृडिच्या सपंादकीय टीपातं केली 
जात आहे. “स्वररागडवचार” या पुस्तकातं या डवषयाचा सडवस्तर ऊहापोह करंू.] 
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हें ‘स्वरशास्त्र’ पाय्थागोरास्कृत आहे असा एक भ्रम आहे. [हा भ्रम पाडिमात्यामंध्येंडह आढळतो; मूळ आधार 
पाडहल्यानेंच तो नाहींसा होतो. एकाद्या वस्तुचें गडणतबद्ध वणवन म्हणजे त्या वस्तुची डनर्ममडत नव्हे. पाय्थागोरास्चा भाकि भाबिेपणा गडणतज्ञानंा ं

अवगत असतोच; डजज्ञासूनंीं ई. टी. बेल्कृत “मेन् ऑफ् म थम डटक्स्” हें गाजलेलें  अडतसुबोध पुस्तक वाचलें  तरी पुरे.] कृडत व डतचे डनयम 
पायथागोरास्च्या आधींचे म्हणजे स्वरशास्त्रडह आधींचें: पाय्थागोरास्नें त्याचें एक अंकगडणत दाखडवलें  
एवढेंच. (त्या अंकगडणतातं व्यवहायवता डकती कमी आहे, प्रायोडगक पिताळ्याकंिे डकती दुलवक्ष केलेलें  
आहे, हें ‘स्वररागडवचार’ पुस्तकातं दाखवू)ं. 
 

गायन हेंच मुख्य असे, वाद्यवादन गौण. परंतु समूहगान असे, त्यातं खोरॉस् (‘कोरस्’) हा प्रकार 
डवशषे. पुरुषाचं्या जोिीनें डस्त्रया व मुलें  गातात तेव्हा ंपुरुषाचं्या पंचमातं अथवा मध्यमातं त्या इतराचंी ‘पट्टी’ 
का ंअसते बरें? असा प्रश्न आडरस्टॉटेलीस्नें चर्मचला आहे, त्यावरून डदसतें कीं पॉडलफोनी ककवा हामवनी ही 
ग्रीस् मध्यें असावी–नसावी हें ठामपणें सागंता ंयेत नाहीं. खरें पाहता ंएकूण पुरावचे कमी आहेत व जे आहेत 
ते मुख्यतः आडरस्टोखेनॉस् या संगीतशास्त्रज्ञाच्या डलखाणातंच आहेत. 
 

ग्रीकाचं्या उिरकाळातं व रोमन् काळातं या संगीतामध्यें ईब्री संगीताचाडह पडरणाम झाला असें 
म्हणतात. पण प्रस्तुत लेखकाला तेंडह पटत नाहीं. ईब्री व डमसरी संगीत हें ग्रीक् संगीताइतकें च, ककबहुना 
त्याहूनडह अडधक, प्राचीन; भारतीय संगीतडह त्याचप्रमाणें; आडण हे सवव भभूाग एकमेकाशंीं संपकव संबधं 
ठेवणारे, या सत्य गोष्टी दुलव डक्षता ंयेत नाहींत. परंतु हें अमुक देशातं प्रथम होतें व नंतर तें दुसरीकिे गेलें  
इत्याडद मतें अडसद्ध होत असें प्रस्तुत लेखकाचें म्हणणें आहे; पुरावा काहींच नाहीं. एवढें खरें कीं 
नाट्यशास्त्रम्मधील वणवन व डचडकत्सा इतकी डवडवध, डवपुल व सखोल आहे कीं इतरत्र तेवढें तसें काहंींच 
नाहीं, मूळ षट्साहस्री ती सवांशीं आजची नव्हे असें जरी मानलें  तरी हें डवधान खरें आहे. 
 

डक्रस्तीशक २०० नंतर काहंीं काहंीं डनडित डलडखत असें पाडिमात्य संगीतातं आढळंू लागतें. त्याचें 
कारण म्हणजे डक्रस्तीधमाचा यूरपमध्यें प्रसार. परंतु यूरपीय संगीत हें देवळातंच वाढलें  असें मानलें  जातें 
त्याला ब्येलायेफ् या संगीतज्ञ इडतहासकाराचा डवरोध आहे आडण तो डवरोध प्रस्तुत लेखकाला पटतो. 
प्रस्तुत लेखकानें सामसंगीत, यज्ञीय संगीत याबंद्दल असेंच म्हटलें  आहे; मात्र ब्येलायेफ्चे आधार वगेळे 
आहेत, आडण त्याची डवचारपद्धडत वगेळी आहे. 
 

होतें काय, कीं ज्याला लौडकक संगीत म्हणावें त्याबद्दल लेखी डवचारडचडकत्सा वगैरे फारशी 
उपलब्ध नसते; धार्ममक संगीत म्हणतात त्याबद्दल भाष्यें होतात कारण त्यामागें संघटना उभी असते. खरें 
पाहता ं लौडकक–धार्ममक या मेदापेक्षा ं डवखुरलेलें–संघडटत हेंच वगीकरण अडधक वाजवी आहे. परंतु 
लौडकक-धार्ममक हा भेद डक्रस्तीधमांत अडधक. प्रस्तुत लेखकाला वाटतें कीं आपल्याकिे तो भेद डतकिूनच 
आला असावा. [सगंीतबाह् इतर डवषयाचंें जें प्रस्तुत लेखकाचें वाचनमनन आहे, त्यावरून त्याला असें पटलें  आहे कीं “भारतीयाचं्या 
डवचारपद्धडतवर डक्रस्ती पाडिमात्याचं्या सघंडटत टीकेचा पडरणाम” हा एक मोठा उिोधक सशंोधनडवषय होईल. पाडिमात्य लोकाशंीं सबंंध 
आल्यामुळें आपली डवचारपद्धडत काहंीं पालटली खरी, परंतु ते डक्रस्ती होते, डक्रस्तमतप्रचारक केवळ नव्हेत तर चच्वडवचार प्रचारक (!) होते, त्या 
भडूमकें तूनच त्यानंीं आपणासं मागवदशवन सुरंू केलें , या वस्तुस्ट्स्थडतमुळें त्या फेरबदलाला, त्यातूंन डनघालेल्या पडरभाषेला, एक अमुक वळण लागलें . 
तसें वळण, तेवढें मोठें वळण, ते लोक इतर धमवपंथाचें असते (अथवा धमवसघंटनेचा, चच्वचा, या प्रडक्रयेमध्यें सबंंधच न येता) तर लागलें  नसतें; असें 
प्रस्तुत लेखकाचें मत झालें  आहे.] 
 

पाडिमात्य संगीताचा पडरचय करून देणें अथवा त्याचा इडतहास सागंणें हा येथें उदे्दश नाहीं. 
पाडिमात्य ‘डरद्म् ’ कल्पना सागंावयाची आहे, ती आपल्या लय व तालकल्पनाहूंन डकती वगेळी आहे हें 
दाखवनू डतचा तुलनेनें सरळधोंपटपणा उल्लखेावयाचा आहे. यासाठीं जेवढी माडहती अवश्य तेवढीच येथें 
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द्यावयाची आहे. परंतु पाडिमात्य संगीतशास्त्री व डचडकत्सक डवद्वान् हे अिाणी नव्हेत, त्यानंींडह डरद्म्बद्दल 
त्याचं्या परंपरा–संस्कारातूंन अडधक तकव डवचार केलेला आहे आडण तो डकत्येक बाबतींत आपल्या 
परंपरागत डवचारापेक्षा ं डवस्तृत आहे म्हणून आपण स्वीकारावा असाच आहे. तो डवचारडह या अनुबंधातं 
उल्लेडखलाच पाडहजे, कारण प्रस्तुत लेखक संकुडचत देशधमवजाडतभेद मानणारा नाहीं. हे आधुडनक डवचार 
उल्लेखावयाचे तर पाडिमात्य संगीताची माडहती काहंीं अडधक डदलीच पाडहजे; कारण त्याबाबतींत 
आपणाकंिे भयंकरच गैरसमजुती आहेत. ग्रीक परंपरा बहुताशंीं आपल्याप्रमाणें, एवढें खरें; परंतु 
डक्रस्तीशक २००, ७००, ९००, १२०० अशा टप्प्यानंीं पाडिमात्य संगीत आपणाहूंन इतक्या वगेळ्या वळणावंर 
गेलें , त्याचे संस्कार इतके वगेळे असतात, पडरभाषेच्या मागील कल्पना इतक्या डभन्न आहेत, कीं त्याचंा 
खुलासा केला पाडहजे. [आडण म्हणूनच या अनुबंधातं पाडिमात्य पडरभाषा तशीचीतशीच (इटाडलयन्, इंग्रजी वगैरे) ठेवली आहे, भाषातंर 
केलें  नाहीं. कोश हाताशीं असल्यावर भाषातंराला काय उशीर? पण तें योग्य नव्हे व इष्ट नव्हे. हामवनी, डरद्म्, टेंपो, पॉडलफोनी, रडजस्टर ् इत्याडद 
अनेक कल्पना आधीं स्पष्ट जाणून घेतल्या पाडहजेत. केवळ शास्ट्ब्दक मराठीकरणामुळें, जें खरोखर अज्ञात अथवा अल्पज्ञात तें पूणव माहीतच असा 
भ्रम होतो.] 
 

वरील इषारेवजा स्पष्टीकरण पटावें म्हणून आपल्याकिे चागंले चागंले डवद्वान् पाडिमात्य 
संगीताबद्दल जीं डवधानें करतात त्यापंैकीं काहंींचा उल्लेख करावा हें उिम. उदाहरणाथव : 
 

“पाडिमात्य संगीत म्हणजे अनेक वाद्याचंा कोलाहल, डववादी स्वराचंा गोंगाट. [आपली डववादी-
स्वरकल्पना पाडिमात्य सगंीतातं उपयुक्त ककवा ग्राह् नाहीं. डशवाय एकूण वाद्यघोषामध्यें ज्याला आपण डववादी म्हणतों अशा स्वरनादानंाडंह डवडशष्ट 

कायव असतेंच; ते महत्त्वाचे होतात.] पाडिमात्य स्वर हे बेसुरे आहेत. [पाडिमात्याचं्या दृडष्टनें बारा सुराचंें त्याचंें सप्तक अपडरहायव आहे 

आडण ज्या रीडतनें त्याचा वापर होतो त्या रीडतमध्यें तें बेसुरें नाहींच. हें ‘स्वररागडवचार’ पुस्तकातं डसद्ध करंू.] पाडिमात्य संगीत हें फक्त 
खड्या स्वरनादाचंें. पाडिमात्य स्वरसप्तक मूळचें तें आपलें  डबलावलसप्तक [“मूळ स्वरसप्तक” ही कल्पनाच खोटी. 
डशवाय स्केल् ऑफ सी मेजर ्हें तंतोतंत डबलावल सप्तक नाहीं. अगदीं “श्रुडतशुद्ध”ता पाळून मेजर डियाटोडनक् िोरेमीफा स्केल ्केलें  तरी त्यातं 

‘ला’ हा स्वर आपल्या डबलावलाच्या सप्तकाच्या धैवताच्या जरा खालीं जाईल.]. आपण सारेगमपधडन म्हणतों त्याचींच त्याचंीं 
नाव े CDEFGAB. आपला सा म्हणजे त्याचंा C. त्याची कंपदु्रडत २४० हेत्स्व. [C ही पट्टी नानासप्तकातं येते. सात 
सप्तकातंील चवथें म्हणजे मधलें  सप्तक येथें अडभपे्रत आहे. तो ‘डमड्ल् C’. कंपदु्रडतची डनडिडत A या स्वरनादावरून केली जाते; त्याच्या सापेक्ष C 
ठरतो. डमड्ल् A सन १८३४ पासून ४०० हेत्स्व या कंपदु्रडतचा असे तेव्हा ंगडणतागत डमड्ल् C २४० हेत्स्व होई; परंतु ‘बारा सुराचं्या’ सप्तकातं तो 
नेमका २४० होत नाहीं. ‘क्लेमटं्स्–देवल याचंी श्रुडतपेटी’ जी म्हणतात डतचा C १७४ हेत्स्वचा आहे, पुरुषी आवाजाला योग्य आहे. त्याचा आधार 
१८९६ मध्यें ठरलेला लंड्न डफलहामवडनक A=४३५ हेत्स्व. हल्लीं इण्टर् न शन्ल् स्ट ॅँिड्व डपच् A=४४१ हेत्सव आहे, त्यावरून गडणतागत डमिल ्सी 
२६४ॱ५ हेत्स्व होतो. आडण बाजाच्या पेटीची पाढंरी एक ही पट्टी डमड्ल् सी ची मुळीं नव्हेच, ती एक सप्तक खालची (C1) आहे. डमड्ल् सी म्हणजे 

बाजाची नर–पट्टी पाढंरी आठ!] आपलें  संगीत मेलिीप्रधान, पाडिमात्य संगीत हामवनीप्रधान. [हामवनी म्हणजे काय, डतचे 

प्रकार डकती वगैरे काहंींच माहीत नसतानंा ंआपणाकंिे वादचचा मािंणारे बरेच डवद्वान आहेत.] आपला लय म्हणजेच त्याचंा डरद्म्. 
पाडिमात्य संगीत रसहीन आहे, डनदान त्याचंी रसकल्पना ही अगदींच रागंिी आहे. आपलें  संगीत 
आत्मप्रसादनासाठीं, त्याचें केवळ ऐंडद्रय उिेजनासाठीं.” इत्याडद. 
 

यातं काहंींच खरें नाहीं! हीं सवव डवधानें खोिण्याला येथें अवकाश नाहीं. परंतु डरद्म्संबंधींचा त्याचंा 
डवचार मािंावयाचा तर होमोफोनी, पॉडलफोनी, काउंटर्पॉइंट्, कॉड्व, कॉड्व प्रोगे्रशन्, मेलडिक् प्रोगे्रशन्, 
हामवनी, टोन डलटी, सोनॉडरटी, फॉम्व, टेक्सचर् इत्याडद कल्पना [या अनुबंधाचा डवषय डरद्म् हा आहे. दाखवनू द्यावयाचें तें 
हें कीं डरद्म् म्हणजे आपला लय नव्हे. पाडिमात्याचंा लयडवचार कोणत्या मागानें कसा जातो हेंडह साडंगतलें  पाडहजेच; आडण त्यासाठीं या कल्पना व 

हे शब्द आधीं माहीत असलेच पाडहजेत.] नीट माहीत असल्याच पाडहजेत आडण त्यासंाठीं काहंीं प्रपंच आधीं 
उभारावयासच हवा. येथें शब्दाला शब्द तयार करून त्यावर आपल्या स्वतःच्याच कल्पनाडवलासाचा ताबतू 
उभारून चालणार नाहीं!! 
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जेव्हा ंएकच व्यस्ट्क्त गायन ककवा वादन करीत असते, साथ नसतेच, तेव्हा ंती मोनोफोनी. साथ 
असूनडह ती साधारणतः मुख्य व्यस्ट्क्तचेंच अनुकरण करीत डतच्या संगडतनेंच चाललेली असते, तेव्हा ंती 
होमोफोनी. आपल्या आरत्या वगैरे जरी समूहगानें असलीं तरी ती मोनोफोनी–होमोफोनीच असते. आपले 
संगीतच मोनोफोडनक्–होमोफोडनक् आहे. दं्वद्वगीत इत्याडदकामंध्यें जरी गीतसंवाद असला तरी तो 
होमोफोडनकच असतो. साथ नसलेल्या संगीताला ‘आ कापेला’ म्हणतात, परंतु हा शब्द कोणत्याडह 
संगीताला लाग ू आहे, केवळ मोनोफोनी-ककवा होमोफोनी-गायनाला नव्हे मोनोफोनी-होमोफोनी ही 
वादनातंडह असू ंशकते म्हणनू केवळ मोनोफोडनक् कंठगायनाला मोनॉिी म्हणतात. 
 

मेलिी म्हणजे स्वरक्रम; त्यात नाना स्वरनाद एकापुढें एक येतात व त्याचंी ऱ्हस्वदीघवत्वें 
नानाप्रकाराचंीं असतात. अथात् मेलिी-डवचार हा मोनॉिी-मोनोफोनी यातंच अडधक स्पष्टपणें व तकव शुद्ध 
होतो. तो आपल्याकिे भरपूरच आहे. पाडिमात्याचंी मेलिी-पडरभाषा मात्र आपल्या मानानें स्थूल आहे. 
 

मेलिी ही भाषेंतील वाक्याप्रमाणें असते. डतच्यातं ऱ्हस्वदीघवत्वें, स्वराचंा क्रम व त्यातंील 
उच्चनीचत्वें, जागजागचे कमीअडधक डवराम, हे महत्त्वाचे असतात. अशा एकेका स्वरवाक्यातं जणू ंएकेक 
पूणव अशी ‘कल्पना’ (? आय्डिया) व्यक्त होते. मेलिीला आवश्यक अशीं धमवलक्षणें म्हणजे डरद्म्, 
िाय् मेन्श् न्, रडजस्टर्, डिरेक्श् न् , व प्रोगे्रशन््. डरद्म् आघातानें ठरते; केवळ तुटक आघातानंीं केवळ डरद्म् 
बनेल, परंतु केवळ मेलिी ही डरद्म्डशवाय असू ं शकत नाहीं; डरद्म् ही मेलिीमध्यें अंगभतूच असते. 
मेलिीचें ‘िायमेन्श् न्’ (डवस्तार) हें दोन तऱ्हानंीं व्यक्त होतें : मेलिीची दीघवता, व डतचा स्वरव्याप म्हणजे 
डतच्यातंील अत्युच्च व अतीनीच स्वरनादामंधील अंतर. (“सुंदरा मनामध्यें भरली...मोत्याचा भागं” याची 
दीघवता खूप आहे, स्वरव्याप फारसा नाहीं. “हें कोण बोललें  बोला” याची दीघवता व स्वरव्याप दोन्हीं लहान 
आहेत. “अनृतडच, गोपाला मृत्यु आला” याची दीघवता कमी, व्याप मोठा.) रडजस्टर् ही कल्पना आजकाल 
आपणाकंिे नाहीं म्हटलें  तरी चालेल; रडजस्टर् म्हणजे एकूण मेलिीचीं मंद्रताराडद के्षत्रस्थानें. [आपल्या ससं्कृत 
गं्रथातं उरःकंठशीषव हीं तीन मंद्रमध्यतारोत्पादक शारीरस्थानें साडंगतलीं आहेत. त्यापं्रमाणेंच त्याचं्याकिेडह चेस्ट् रडजस्टर,् थ्रोट् रडजस्टर,् हेड् 
रडजस्टर हीं तीन शारीर ‘रडजस्टस्व’ आहेतच; पण ती प्रत्येक व्यस्ट्क्तचीं समान नसतात. फैयाझखाचंें हेड् रडजस्टर ्हें लता मंगेशकरचें थ्रोट् रडजस्टर ्
ककबहुना चेस्ट् रडजस्टरड्ह आहे. व्यस्ट्क्तडनरपेक्ष असें रडजस्टर–्वगीकरण करावयाचें तर व्यस्ट्क्तडनरपेक्ष असें साधन म्हणजे वाद्यच वापरलें  पाडहजे, 
त्यावरून एकेका व्यस्ट्क्तचा एकूण आवाकंा नीचस्वरक्षेत्राचा कीं अमुक उच्चतेचा, हें ठरेल. अगदीं नीचतम नादापासून सुरुवात करून उंच जाता ंजीं 
स्वरनादक्षेत्रें एकेक रडजस्टर ्म्हणून मानतात तीं अनेक आहेत; त्यापंैकीं मुख्य तीं चढत्या क्रमानें पुढीलप्रमाणें : 
 
१. कॉण्राबासो. अडतशय ढाला आवाज, अत्यंत डवरळ. सुमारें ६५ हेत्स्व ते सुमारें २५० हेत्स्व. 
 
२. बासो. पुरुषाचा ढाला आवाज. सुमारें ८० हेत्सव ते सुमारें ३४० – ३५० हेत्स्व. 
 
३. बारीटोन्. उदाहरणाथव फैयाझखा.ं पुरुषाचा खजव आवाज. सुमारें ९० हेत्स्व ते सुमारें ३७०-३९० हेत्स्व. 
 
४. टेनॉर.् बहुसखं्य पुरुषगायकाचंा. सुमारें ११०-१२० हेत्स्व ते सुमारें ४८० हेत्स्व. अपवादात्मक (उदाहरणाथव डवष्ण ुडदगंबर) सुमारें ५४० हेस्व पयवत. 
 
५. कॉण्राल्टो. पुरुषाचा उंच आवाज, डस्त्रयाचंा ढाला आवाज. सुमारें १२० हेत्स्व ते सुमारें ६८०–७०० हेत्स्व. उदाहरणाथव अब्दुलकरीम, चंदाबाई 
नावेकर. 
 
६. आल्टो. पुरुषाचंा अत्यंत डवरळ, डस्त्रयाचंा बहुसखं्येनें. सुमारें १६०–१७० हेत्स्व ते सुमारें ८००–८५० हेत्स्व. 
 
७. मेत्सोसोप्रानो. सुमारें १६५–१७५ हेत्सव ते सुमारें ८७५ हेत्स्व, अपवादानें सुमारें ९७५ हेत्स्व. 
 
८. सोप्रानो. सुमारें २२०–२४० हेत्स्व ते सुमारें ११५० हेत्स्व. अडतडवरळ १३०० हेत्स्व. (२१०० हेत्स्व पेक्षा ंस्त्रीकंठ उंच गेलेला नमूद नाहीं.) वरील 
आंकिे हे कमालडकमान मयादाचें आहेत. ते ‘जोिी जोिी’नें समजावयाचे नाहींत. पाडिमात्य गायक आपापल्या नैसर्मगक रडजस्टरच्या बाहेर गात 
नाहींत, प्रत्येकानें डनदान अिीच–जमल्यास तीन-सप्तकें  डफरावें हा अट्टहास तेथें नाहीं. 
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(कंठदृष्ट्या ं यातं धमाचाडह डवचार होतो. कोलोरातूरा कंठाला दु्रतालंकार सहजसाध्य होतात, जशी सुलोचना चव्हाण, ड्राम डटक कंठाला 
भावनाप्रकटीकरण अडधक साध्य, जशी वत्सला कुमठेकर. लता मंगेशकर आडण आशा भोंसले याचंा डवशषे गुण हाच कीं त्या कोलोरातूरा व 
ड्राम डटक् या दोन्ही कंठजातींत खेळंू शकतात. डलडरक् हा शुद्धकंठ; जशा लीलाबाई डशरगावंकर, केशरबाई, गौहरजान. डहराबाई या पूवीं डलडरक्–
ड्राम डटक्  याचं्या सडंधवर गात) 
 
स्टाफ् म्हणून जो असतो त्याचा इष्ट तेवढाच भाग, मुख्यतः पाचं ओळी, एकेका वाद्यसदंभांत–कंठसदंभांत डलडहतात व छापतात. खालच्या ओळीवर 
एका पट्टीचा नाद, नंतरच्या मोकळ्या जागेंत डतच्यावर (“अधवपट्टी” सोिून) एक पट्टी, डतच्यावरच्या ओळीवर त्यापुढची पूणव एक पट्टी, असा हा 
तुकिा होतो व त्यातं ५ रेषा + ४ जागा + १ सवांत खालची मोकळी जागा + १ सवांत वरची मोकळी जागा अशा ११ पट्ट्ट्याचंी म्हणजे दीि 
सप्तकाची सोय होते. कोठें यापलीकिचा स्वर असला तर तो दाखडवण्यासाठीं फक्त तेवढ्यापुरत्या तोटक्या ओळी खालींवर अडधक काढतात. 
अशा या पाचं रेघाचं्या तुकड्याचें एकूण नादक्षेत्र दाखवणें अवश्यच आहे. त्यासाठीं तुकिा सुरंू होतो त्या डठकाणीं (िाबीकिे) अक्षरासंमान मोठ्या 
खुणा करतात. त्यानंा ंक्लेफ्  (की) म्हणतात. अशा क्लेफ् अनेक आहेत, पण साधारणतः तीन पुरतात. त्या म्हणजे एफ् क्लेफ् ककवा बेज् क्लेफ्, 
स्ट्व्हयोला क्लेफ् ककवा आल्टो अथवा सी क्लेफ्, व रेबल ्क्लेफ् ककवा जी क्लेफ्. 
 
एफ् क्लेफ् ची खूण साधारण ‘सात’ हा आंकिा  असा उभा छापल्यास होईल तशी, असें सागंता ंयेईल. ७ ची गाठं वरून दुसऱ्या ओळीवर. तेथें 
बाजाची पाढंरी चार पट्टी, F1. खालपासून पाचं ओळींवरच्या पट्ट्ट्या  म्हणजे पडहल्या दोन ओळींवरचे (खजव) नाद आपल्या 
बाजापेटींत नाहींत; नंतर खालून डतसऱ्या ओळीखालच्या जागेंत पाढंरी एक, डतसऱ्या ओळीवर पाढंरी दोन, वरच्या जागेवर पाढंरी तीन, त्यावरच्या 
चौर्थया ओळीवर पाढंरी चार, वरच्या जागेवर पाढंरी पाचं, पाचंव्या ओळीवर पाढंरी सहा (त्यावर मोकळ्या जागेंत पाढंरी सात.) –या क्षेत्रातंला नाद 
तो बासो.  
 
सी क्लेफ्चा सी हा डमड्ल् सी, जो आपल्या शब्दपंडिताचंा आविता तथाकडथत २४० समजला जातो, व ज्याला ते “आपला सा” म्हणतात! या 
क्लेफ्ची खूण B या अक्षरासारखी; Bची बेंबी मधल्या म्हणजे डतसऱ्या ओळीवर, तेथें पट्टी C म्हणजे पाढंरी एक नव्हे तर पाढंरी आठ. खालपासून 
वरपयंत मोजता–ंरेघ १, पाढंरी चार; जागा, पाढंरी पाचं; रेघ २, पाढंरी सहा; जागा, पाढंरी सात; रेघ ३, पाढंरी आठ (डमड्ल् सी); जागा, पाढंरी 
नऊ; रेघ ४, पाढंरी दहा; जागा, पाढंरी अकरा; रेघ ५, पाढंरी बारा. हें क्षेत्र आल्टो.   
 
जी क्लेफ्ची खूण & सारखी; & ची मािंीची घिी खालून दुसऱ्या ओळीवर, तेथें डमड्ल ्जी म्हणजे पाढंरी बारा पट्टी. क्षेत्र रेबल् ,           C     
         ; पाढंरी दहा ते पाढंरी अठरा. 
 
येथें मुद्दामच पाढंरी आठ, नऊ असें डलडहलें  आहे : त्याऐवजीं पाढंरी एक-दोन असाच आपल्याकिे प्रघात आहे; ‘रडजस्टर’ आपणासं ऐकंू येतें पण 

आपण त्याकिे दुलवक्ष करतों: भीमसेनच्या साथीला डफड्ल घेतों व साथ तंतोतंत जमली म्हणतों; सप्तकभेद पहात नाहीं.] (एका 
मेलिीमध्येंडह रडजस्टर् बदलंू शकतें. ॐ स्वस्ट्स्तः! साम्राज्य ं भौज्य ं पारमेष्ठं्य...इत्याडद ‘देव’े म्हणतानंा ं
रडजस्टर् उंचउंच चढत जातें, ‘जनगणमन’मध्यें ‘जय हे’ येथें रडजस्टर् एकदम वर जातें). मेलिीमधील 
‘डिरेक्श्न्’ ही डतचा एकूण पडरणाम आरोही कीं अवरोही हें दाखडवते. (“अनुसरतानंा जितें नातें” हें एकूण 
आरोही, “जीवा ंजीव एककायव” हें एकूण अवरोही; “डदलक्ी कहानी रंग लायी है, अल्ला दुहाई हैं” हें एकत्र 
पहाता ंडमश्र, व ‘जनगणमन’ हें स्ट डटक् म्हणजे स्ट्स्थर. पडरणाम साराशंानें पहावयाचा). डिरेक्श् न् मध्यें एक 
‘हाय् पॉइटं् ’ ककवा ‘क्लाय्म क्स्’ आढळतो; तो ‘उच्चकबदु’ [ही क्लाय्म क्स् कल्पना आपणाकिे आणण्यातं काहंीं स्वारस्य नाहीं. 

त्यामुळें शब्दपाडंित्य वाढेल, डवद्येंत काहंीं भर पिणार नाहीं.] मेलिीच्या आडदमध्यअंत यामंध्यें कोठेंडह असेल. मेलिीचें 
प्रोगे्रशन् हें डतची गडत कशा स्वरातंरमानानंीं जाते हें दाखवतें. सारेगमपधडनसा   व सागपधसा  ग   यातं 
प्रोगे्रशनचा फरक आहे; पडहलें  तें ओळीचें, कंजंक्ट्; दुसरें ‘उड्या’ंचें, डिस्जंक्ट्, –या सवव गोष्टींचें डमश्रण 
होऊन मेलिी बनते. 
 

कोणत्याही गेय–वाद्य रचनेंत मेलिी असलीच पाडहजे; म्हणून ती जी ‘चाल’ तयार होते डतला 
टू्यन् ककवा एयर्डह म्हणतात. त्यातंील जीं नाना स्वरवाक्यें तीं प्रत्येकीं एकेक ‘मेलडिक्  लाईन’. कधीं 
मेलडिक् लाईन ही अगदीं छोटी असते, तुकड्यासारखी असते. ती ‘मोतीफ्’. एकादी मोतीफ् जर वारंवार 
एकाद्या रचनेंत पुन्हापंुन्हा ं येत असेल तर ती जणू ं त्या रचनेला पुढें पुढें नेण्याचें काम करते, म्हणून ती 
‘लाइट्मोतीफ्’ (Leitmotif, जमवन शब्द. Lightmotive नव्हे). एकाद्या स्वरवाक्यानें अमुक एक कल्पना, 
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भावना स्पष्टप्रतीत होते; असें स्वरवाक्य मुख्य धरून त्याभोंवतीं जर एकूण रचना बाधंलेली असेल तर त्या 
स्वरवाक्याला ‘थीम्’ म्हणतात. (रचनेंत एकाहून अडधकडह थीम्स् असूं शकतील). 
 

डरद्म्चा उल्लखे वर केलाच. डरद्म् ही केवळ तुटक आघाताचं्या माडलकेनें डसद्ध होते, म्हणजे ती 
पूणवतया स्वरागंवर्मजत, अशी पाडिमात्याचंी मूळ व्याख्या आहे हें लक्षातं घ्यावें. मेलिीमध्यें डरद्म् हें अंग 
अपडरहायव असतेंच, परंतु मेलिीडशवायडह डरद्म् अस्ट्स्तत्वातं असू ंशकते हेंडह खरें, हें वर डलडहलें . तेव्हा ं
स्पष्टच आहे कीं मेलिीच्या अंगलक्षणापंैकीं प्रोगे्रशन्् आडण दीघवता (ही डिरेक्श्न्ची एक दशा) हीं दोनच 
लक्षणें डरद्म् ला असूं शकतील–डरद्म्चे आघात एकमेकानंंतर झपाट्यानें होतील अथवा दुिके होतील; 
आडण ‘अमुक’ आघातमाडलका ही ऱ्हस्व ककवा दीघव असू ं शकेल. िायमेन्शन््मधील ‘(स्वर) व्याप’, 
रडजस्टर, व डिरेक्श्न् हीं लक्षणें डरद्म्ला नाहींत. डरद्मच्या आघाताचंें एक एकडजनसी रूप बनंू शकेल 
आडण त्या दृडष्टनें पाहता ंलाइन्, मोतीफ्, लाइट्मोतीफ् व थीम् याशंीं तुल्य असें काहंीं डरद्म्मध्यें कधीं 
सापिंू शकेल; परंतु त्याला हीं नावंें न देता ंदुसरीं काहंीं द्यावीं लागतील. 
 

जरा थोिा डवचार केला कीं पटेल, कीं आपल्या संगीतातं वरीलपैकीं बहुतेक भाग आहे व आपली 
पडरभाषा, डतची सखोलता, ही फारफार श्रेष्ठ आहे. परंतु आडण मुख्य म्हणजे आपली व त्याचंी 
वगीकरणपद्धडत आडण डवचारपद्धडत याचं्यामध्येंच मूलभतू असा महत्त्वाचा फरक आहे! [डकत्येक दशकानंंतर 
मुरलेली ही प्रस्तुत लेखकाची धारणा आहे. पडिमात्य सगंीताचा अभ्यासडवचार त्याचं्याच भाषेंत केला पाडहजे, आपला आपल्या भाषेंत. जावें त्याच्या 
वंशा तेव्हा ंकळे, असें हें पर्थय इतरडह डवचारके्षत्रातं पाळलें  पाडहजे. अपवाद फक्त गडणत, भौडतक डवज्ञान इत्याडद देशकालसमाज–भाषा–डनरपेक्ष 

डवषयाचंा. त्यातंसुद्धा ं मराठीकरण करावयाचें तें व्याख्याकल्पनाडदकावंरूनच. केवळ शब्दव्याकरणानें नव्हे!] दुसरें असें कीं उथळ 
पडरभाषेमुळें  त्याचं्याकिे कल्पनासंदेह व भाकि कल्पनाडवलास हे सहज डनमाण होऊं शकतात. आय्डिया, 
डिरेक्शन्, प्रोगे्रशन््, लाइन् हे शब्द पहाव.े आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षातं घ्यावी. 
 

लाइन, डिरेक्शन्् इत्याडद पडरभाषा डनलेप वाटते खरी, परंतु जर कोणाला केवळ दृडष्टगम्य अशा 
प्रकारें, कदाडचत् स्ट्स्थरवस्तु याडह प्रकारें, संगीतावर भाष्य करावेंसें वाटलें  तर त्या प्रवृडिला पोषक असें 
‘द्रव्य’ या शब्दातं आहे. — याचा ऊहापोह पुढें करंू. 
 

डक्रस्ती शक २०० नंतर पाडिमात्य संगीतातं डवशषे बदल झाले; त्यापंैकीं काहंीं पुढीलप्रमाणें. 
[स्थूलमानानें व त्रोटकपणें असें सागंता येईल कीं डक्रस्तीशक २०० ते १३०० पयंत हा काळ मोनोफोनीचा; त्यानंतर मोनोफोनी ही ‘डवदग्ध’ अशी 
राडहली नाहीं. या काळाला डक्रस्ती काळ म्हणतात. ८००–१६०० हा काळ पॉडलफोनीचा. त्यातं १२ वें व १३ वें शतक हें ‘आस्व आंटीका’ म्हणजे 
प्राचीन कलेचें; १४ वें शतक आस्व नोवा म्हणजे नव्या कलेचें. आस्व आंटीकाचा काळ हा ‘मध्ययुगीन’ ककवा गोडथक् काळ व आस्व नोवाचा काळ हा 
‘शभंर वषांच्या युद्धाचा’ काळ म्हणून इडतहासातं नमूद आहे. या काळातं फ्रान्स व इटाली हे देश सगंीतातं पुढें होते. १५ व्या शतकातं रेनेसासं् म्हणजे 
धार्ममक–सासं्कृडतक पुनरुज्जीवन सुरंू झालें , फ्रान्स व इंग्लंि यानंा ंराष्रें म्हणून महत्त्व आलें , उिर फ्रान्स व बेस्ट्ल्जयम–हॉलंि हे देश सगंीतातं पुढें 
आले. थ्री व्हॉइस् पॉडलफोनी, त्यातं उच्च पट्टींतल्या पाट्वला महत्व, ‘तीन पट्ट्ट्या’ं (सा-ग) वर म्हणजे रायाड्वर आधाडरत मेलिी व हामवनी, (परंतु 
िायाड् हामवनी हीच अडधक), रायाड् मधील तीन नाद कसेडह ठेवणें (सा–ग–प ऐवजी ग–सा–प   इत्याडद), स्वरवाक्याचं्या अखेरीस नींधसा 
सारख्या म्हणजे ७, ६, १ पट्ट्ट्या असा प्रकार, काटुंस् फेमुवस् चें म्हणजे मुख्य मेलिीचें महत्त्व कमी, हें सुरुवातीला झालें . नंतर फोर ् व्हॉइस् 
पॉडलफोनी-डतच्यातं सवव पाट्व समान महत्त्वाचे–आणखी एक बेज् रडजस्टर,् िायाड्स् डवरळ, ७–६–१ पट्ट्ट्याऐंवजीं इतर स्वरवाक्यन्यास 
(केड् न्स्), हे प्रकार नंतर आले. १६ वें शतक हें पॉडलफोनीचें सुवणवयुग. डखळ्याचंी छपाई जरी १४५४ मध्यें सुरंू झाली होती तरी आता ं(१५०१) ती 
सगंीतासाठीं उपयुक्त झाली. हा काळ रेफमेशन्–काउंटररे्फमेश्न्चा; त्यातं लौडकक सगंीत खूप वाढलें . स्वतंत्र वाद्यवादन व त्यासाठीं स्वतंत्र 
रचना हा प्रकार सुरंू झाला! लूथरप््रणीत (१४८३–१५४६) प्रॉटेस्टंट् पंथानें आपलें  धमवसगंीत नव्या प्रकारानंीं समृद्ध केलें . त्यातं कोराल् मेलिी 
मुख्य. ती डवशषे छंदोबद्ध व डवलंडबतगडतची, शान्तरसप्रधान, ५ ते ८ पाट्वची असते; डिस्सोनन्स् जवळ जवळ नसतोच. मेजर-्मायनर ् या 
सप्तकवगीकरणाला आता ंमहत्त्व आलें . फ्रान्समधील गीतातं (शासंों मेझ्य ू[इ]रे मध्यें) हें डवशषे आलें  कीं आघाती नादाचा काळ दुप्पट ठेवावयाचा. 
या काळापयंत वाद्यसगंीत हा एक अलग भाग झाला. कंठसगंीत व वाद्यवादन यातं फरक झाला, त्याला वाद्यसगंीतातंील पुढील लक्षणें कारण होत 
: १) औिवषािवासारखे ककवा त्याहून ‘उिते’ म्हणजे मधले अनेक स्वर वजव करणारे मेलिीप्रकार. (याला अॅँग्युलर ्म्हणजे कोंपऱ्याकोंपऱ्याचंी 
मेलिी असा गचाळ शब्द आहे). २) खूप दीघव नाद, खूप दीघव स्वरवाक्यें. ३) आघातप्रधानता!! व आिलय म्हणजे कसकोपेश्न. ४) डिस्सोनन्स्ला 
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प्राधान्य! कारण डिसोनन्स् हा वाद्यानंा ंसाध्य, कंठाला सहजसाध्य नाहीं. ५) दु्रत–अडतदु्रत लयगडत. १६०० नंतर ऑगवन् हें वाद्यडह प्रगत झालें  व 
सपूंणव सात सप्तकाचंा स्टाफ् ऑगवन्वर दाखवता ंयेऊं लागला. बारा पट्ट्ट्यावंर आधाडरत स्वरवणवव्यवस्था सुरंू होऊं लागली. 
 

१६००–१७५० हा ‘बारोक्’ काळ, त्यातं भव्यडदव्य, धीरकरुण अशा प्रकाराकंिे व अलंकरणाच्या बारकाव्याच्या तपशीलाकिे फार लक्ष 
पुरवलें  गेलें . चच्व व राजसिा या दोहोंचेंडह वचवस्वस्थापनेचें ध्येय, त्यामुळे त्याचंा आश्रयडह वाढला. मध्यम वगव–व्यापारी श्रीमंतवगव आधींच्या 
शतकातं बळावलेला, तो आता ंप्रडतडष्ठत झाला व लौडकक कलानंा ंउदार सहाय्य करंू लागला. या काळातं वाद्यसगंीत बळावलें . ऑपेरा प्रकार 
सुप्रडतडष्ठत झाले, काहंीं होमोफोनी त्यामुंळेंच व चच्वमुळें पुन्हा ंआली; टोन डलटी स्पष्टग्राह् झाली. पॉडलफोनीपेक्षा ंहामवनीला महत्त्व आलें . क्रोम डटक् 
हामवनीचा प्रचार झाला. सोनाता–काँचेंतो–ओवेत्यूव(इ)र्–फ्यूर्ग आडद प्रकार बळावले. आडण याच काळातं सप्तकाचे बारा समभाग करणारी ट्वेल्व्ह् 
टोन् ईक्वल ् टेम्पर मेंट ही व्यवस्था आली; ती अपडरहायवच होती! १७५०-१८२० हा क्लाडसक्ल ्व १८२०-१९०० हा रोमॅँडटक् काळ. क्लाडसक्ल ्
रोम ॅँडटक्चा या सदंभांतील खरा अथव वर डदलाच. तोच मूळचा खरा अथव आहे. रोमॅँडटक् सगंीत म्हणजे “अशास्त्रीय, सुगम, सुगमशास्त्रीय” वगैरे 
सगंीत नव्हे!] 
 

पडरभाषा ग्रीक् होती ती लाडटन्  झाली (व पुढें ती रोमन व नंतर इटाडलयन् भाषातं आली). स्वराचंीं 
नावंें पालटलीं व हळंूहळंू िो, रे, मी, फा, सोल,् ला, टी, अशीं झालीं. [एका लाडटन् प्राथवनागीताच्या चरणाचंीं हीं अनुक्रमें 

आद्याक्षरें आहेत. सातवें ‘सी’ आहे परंतु उच्चारसुकरतेसाठीं पुढें सी ऐवजीं टी म्हणू ं लागले.] हें आपल्या डबलावलसप्तकाच्या 
सारेगमपधडन प्रमाणें म्हणता ं येईल. आपण जसें कोणत्याडह पट्टीवर ‘सा’ आधारंू शकतों तसें या ‘सोल–्
फा’ पद्धडतमध्यें कोणत्याडह पट्टीवर ‘िो’ मानता ंयेईल. या सप्तकाला (गामा+उट्=) गामुट् म्हणूं लागले व 
नंतर हळंूहळंू संगीतातं येणाऱ्या सववच चढत्या चढत्या स्वरानंाडह. “देशीय संगीत” डफरस्त्या गायकामुंळें  
खूप पसरलें . त्याचा आवाकंा एकेका सप्तकाचाच असे, परंतु आपल्या लावणी–पोवाड्यापं्रमाणें ‘झील 
ओढणें’. हा प्रकार त्यातं असे; बहुधा दोघे डतघे गायक एकत्र म्हणत. साथ िफ-खंडजरीसारख्या वाद्याचंी 
असून डरद्म् हा स्पष्ट जोरदार भासे. गीतें डनबद्ध छंदचरणाचंी, बहुधा डतस्रजाडत (त्रोखेउस् इ.) गणाचंीं. 
अनेक गायक एकसाथ गाणार, तेव्हा ं हळंूहळंू त्यातं पॉडलफोनी आली. पॉडलफोनीचीं बीजें डक्रस्ती 
सामुदाडयक प्राथवनातं प्रथम आढळतात; धमवसंघटना म्हणजे ‘चच्व’च्या [चच्व म्हणजे देऊळ खरें, पण धमवसघंटना म्हणजेच 
चच्व हाडह एक डवडशष्ट अथव आहे व तो महत्त्वाचा आहे. ही कल्पना आपणाकंिे नाहीं. (कोणी ब्राह्मणी वगैरे शब्द वापरतात; पण ब्राह्मणवचवस्व व 

चचवसिा हें वेगवगेळें आहे.)] पाठबळामुळें  ती डशस्तबद्ध झाली. सववजण हळंूहळंू डक्रस्तीच होत गेलेले–देवळातं 
जाणारे, म्हणून देशीय गीतातं पॉडलफोनीडह व्यवस्ट्स्थतपणेंच आली. आपल्या डवषयाच्या दृडष्टनें 
पॉडलफोनीला महत्त्व आहे म्हणून डक्रस्ती देवळातंील गायन कसें असे तें पाडहलें  पाडहजे. 
 

हें गायन सुरुवातीला ईब्री संगीतातूंनच घेतलें  होतें. पुढें त्यातं सीडरया, आमेडनया, ग्रीस् येथील 
पद्धतीडह अंतभूवत झाल्या, नंतर गोल ्प्रदेशातंील (म्हणजे साधारपणें ल्वार्  आडण ऱ्हाइन् या नद्यामंधल्या 
पडिम यूर्मधील) प्रकार आले. इतकें च नव्हे तर मूर आरबाचं्या स्पेनवरील आक्रमणातूंन ज्या काहंीं 
गीतरीतीडह आल्या त्याडह दाखल झाल्या. चौर्थया डक्रस्ती शतकातंील डबश् आबं्रोज् [या आंब्रोज्नें भारतीय 
सगंीताची, डवशषेतः त्यातंील सूक्ष्मस्वरभेदलक्षी सप्तकव्यवस्थेची, तारीफ केली आहे; ती आपल्याकिे मोठ्या डदमाखानें उद्धृत केली जाते. परंतु 
ही आपली स्वरव्यवस्था (अथवा प्राचीन ग्रीक् व्यवस्था) पॉडलफोनी–हामवनी वगैरे प्रकारानंा ंअपर्थयकारकच आहे! आडण आज नानावाद्यमेळाचंेंच 
सगंीत पाडिमात्यातं सवाडधक प्राबल्य आहे म्हणून बारा सुराडंशवाय त्यानंा ंतरणोपायच नाही. म्हणून तर टोन डलटी हा त्याचं्याकिे एक प्रयोगडवषय 
झाला. या शतकातं डरम्स्की–कासाकॉफ्, बारच््छॉक्, आल्वा आबा, ईवान् वुइश् न्येग्राद्स्ट्स्क, हान्स् बार्थव, डमलो, होनेगर,् शोएन्बर्गव, आल्बन् बर्गव, 

आंतोन् व्हेबन्व, स्त्रावीस्ट्न्स्क अशा अनेकानंीं टोन डलटी व स्वरव्यवस्था याजंवर नाना प्रयोग करून रचना केल्या.] यानें डहम्नॉिी व 
अॅँडटफोनी हे प्रकार वाढवले, आडण सहाव्या शतकातंील पोप गे्रगरी यानें एकूण मंडदरगीतपद्धडत 
सुव्यवस्ट्स्थत केली. अॅँडटफोनी ही सीडरयामधून आली; अॅँडटफोनीमध्यें दोन (अथवा अडधक) गायकवृदंाचंा 
गीतसंवाद असतो. एक गायक व त्याच्या किव्यानंतर ‘प्रत्युिर करणारा’ एक गायकसमूह अशा 
अॅँडटफोनीला रेस्पॉन्स्  म्हणतात. आमेडनयामधून गीतलेखन आलें , स्वरडलडपची सुरुवात झाली. 
 

मूळचें मंडदरसंगीत हें केवळ मेलिीचें आहे. म्हणजे त्यातं डरद्म्चें अथात् तुटक आघाताचंें प्राबल्य 
नाहीं. या मेलिीप्रकाराला काण्टुस् प्लानुस् (प्लेन् चाटं्, प्लेन् साँर्ग) म्हणतात. त्यातं आपल्या 
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भातखंिेपद्धडतप्रमाणें सप्तकाचें ‘थाट’ नाहींत, तर मूच्छवना (मोड्स्) आहेत. तें मोनोफोडनक् आहे. त्याच्या 
उच्चनीच स्वरमयादा फार मोठ्या नाहींत, एकेका संदभांत सुमारें दीि सप्तकाहून अडधक नव्हेत. त्यातंील 
छंदचरण अडनबद्ध आहेत. त्यातं शब्दानंा ंमहत्त्व आहे व भाषा लाडटन् आहे. म्हणण्याच्या मुख्य पद्धती चार : 
एकीमध्यें एका वणवपदाला एक स्वरनाद, दुसरीमध्यें एका वणवपदाला अनेक स्वरनाद, डतसरीमध्यें एका 
स्वरनादामध्यें अनेक वणवपदाचंा उच्चार (ही ‘सामोिी’); आडण चवर्थया पद्धडतमध्यें एका वणवपदाला अनेक 
स्वराचंा अलंकार (मेडलज्मा). मेडलज्मा दीघव झाला तर तो जूडबलुस्, आपल्या तानेसारखा प्रकार. हा 
बहुधा गीताच्या अखेरीलाच फक्त येतो. 
 

पुढें अशा गीतामध्यें मध्येंमध्यें गद्यभाग घालण्याचीडह तऱ्हा आली. या भागानंा ंत्रोपे म्हणतात. मुळातं 
त्रोपे म्हणजे किवें. यातंील रेस्पॉन्स् व अॅँडटफोनी याचंा उल्लेख वर आलाच. 
 

हें ‘डलटजी’ संगीत आहे. डलटजी म्हणजे सामुदाडयक ईशप्राथवना. परंतु डलटजी नव्हे असें तथाडप 
धार्ममक असें संगीतडह होतें. पुढेंपुढें त्या इतराचा पडरणाम डलटजीमध्येंडह आला, पण तो प्रॉटेस्टंट् देवळातं. 
क्यार्थडलक् डलटजी अबाडधतच राडहली. या फेरफाराचा उगम नवव्या डक्रस्तीशतकातं आढळतो, परंतु 
त्याचीं बीजें खूप आधींची हें वर ‘देशीय’ गीताचं्या संदभांत साडंगतलेंच. त्या फरकातं प्रमुख म्हणजे आधीं 
डियाफोनी व नंतर पॉडलफोनी. डियाफोनी, डिस्काटं् व ऑगानुम् हे शब्द बहुताशंीं समानाथवकच आहेत. 
ऑगानुम् म्हणजे पद्धडतशीर रीडतव्यवस्था [आपले साडहस्ट्त्यक ऑगवडनक् शब्द डदसला कीं लगेच ‘सेंडद्रय’ असें भाषातंर करतात! 

ऑगवन्=इंडद्रय!]. अनेकजण एकसाथ गाणार, सवांची पट्टी एक असणें अशक्य; तरीडह एकूण ध्वडन सुखकर 
व्हावा यासाठीं एकाचा स्वरनाद दुसऱ्याच्या कोमल मध्यमातं (अथवा पंचमातं) असणें युक्त हा अनुभव 
ऑगानुम्मध्यें आहे. हे दोघे एकेकटे असतील, अथवा एक गायक व दुसरा गायकवृदं असेल, ककवा दोघेडह 
गायकवृदं असतील. दुसऱ्याची पट्टी पडहल्याच्या कोमल मध्यमातं (अथवा पंचमातं) एवढेंच फक्त, परंतु 
प्रत्येकानें आपापल्या पट्टीमध्यें जी सुरावट, जी ‘चाल,’ गावयाची ती मुळातं एकच; म्हणून एकाच्या प्रत्येक 
स्वरनादाला दुसऱ्याचा मध्यम (ककवा पंचम) हा जोि देतो. म्हणजे दोन्ही मेलिीज् ‘समातंर’च जातात. 
याला प रलल ्ऑगानुम् म्हणतात. त्यातंील जे दोन घटक ते एकेक पाट्व. म्हणजे हें ‘टू पाट्व’ कसकगर्ग आहे. 
(टू पाट्व म्हणजे अस्ताई–अंतऱ्यासारखे एकाच गीताचे दोन भाग नव्हेत!) दोन घटक म्हणून डियाफोनी; 
अडधक घटक ती पॉडलफोनी. पॉडलफोनीचा उद्भव डियाफोनींतून होणें क्रमानें आलेंच. 
 

वर साडंगतलेल्या डियाफोनीचें संपूणव नावं स्ट्स्रक्ट् कस्ल ्ऑगानुम्. त्यातं जो प्रमुख मेलिीकाराचंा 
समूह त्याचें गीत तें व्हॉक्स् डप्रस्ट्न्सपाडलस्, मुख्य आवाज. दुसरा तो व्हॉक्स् ऑगानाडलस्. याचा पुढचा 
प्रकार असा कीं या दोन आवाजापंैकीं एकाचें अथवा दोघाचंेंडह तारत्व (टीपेची पट्टी) ककवा मंद्रत्व 
(खजवपट्टी) करून ककवा तारत्व व मंद्रत्व दोन्हीडह करून, अडधक आवाज घटक म्हणून घ्यावयाचे. हें 
कॉंपोडझट् ऑगानुम्. तेंडह ‘प रलल,्’ समातंरच जाणार. पुढें असा प्रकार आला कीं प्रथम दोन्ही (अथवा ते 
अनेक) घटक एकाच पट्टींत सुरंू होत, मग व्हॉक्स डप्रस्ट्न्सपाडलस्ची पट्टी वरवर चढे आडण कोमल 
मध्यमापयंत जाई, पुढें प रलल ्ऑगानुम् होई आडण अखेरीला व्हॉक्स् डप्रस्ट्न्सपाडलस्ची पट्टी उतरत शवेटीं 
दोन्ही आवाज एका पट्टीवर येत. यामध्यें सुरुवातीला व अखेरीला प रल डलटी-समातंरपणा–नसे म्हणून येथें 
‘फ्री’ ऑगानुम्ची सुरुवात झाली. पुढें फ्री ऑगानुम् वाढला. त्यामध्यें जे वगेवगेळे घटक त्याचंी ‘चाल’ 
वगेवगेळी असे : जणू ंते वगेवगेळींच गीतें गात आहेत! तरीडह त्या नाना घटकातं डरद्म् एकच ठेवली जाई. 
त्यानंतरचा प्रगडतचा टप्पा म्हणजे डरद्म्मध्येंडह फरक करण्यातं आला! याचा सोपा प्रकार म्हणजे ऑगानुम् 
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पूरुम्. त्यातं एक घटक एकेक स्वरनाद दीघव असा (टेनॉर्) घेई आडण त्यावळेीं दुसरा घटक आपल्या 
पट्टींत, आपल्या ‘चालींत,’ दु्रत स्वरालंकार (मेडलज्मा) घेई. 
 

धार्ममक नव्हे अशा संगीतातं काण्टुस् गेमेलुस् हाडह प्रकार आला. तो वरीलप्रमाणेंच, परंतु त्यातंील 

घटक  वगैरे प्रकारच्या पट्ट्ट्यातं नसून, सा, कोमल अथवा तीव्र ग, आडण त्याचें 
खजवतार प्रकार, या पट्ट्ट्यातं असत. ग हा डतसऱ्या क्रमाकंाचा स्वर म्हणून याला कसकगर्ग इन् थड् वस् असेंडह 
ओळखतात. 
 

अशी पॉडलफोनी सुरंू झाली. ती समजणें महत्त्वाचें आहे. म्हणून डवस्तार केला. कारण पॉडलफोनी 
ही आपल्या अंगवळणीं पिणें फार कडठण जातें असा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. याचें एक कारण कीं, आपल्या 
मोनॉिी-मोनोफोनींचे संस्कार असे कीं आपण ‘चाल शोधंू’ पहातों आडण पॉडलफोनीमध्यें चाल शोधंू गेलें  कीं 
संपलेंचः एकेक चाल डमळेल पण मग पॉडलफोनीचा अनुभव नष्ट होईल. एकाच वळेीं अनेक वगेवगेळे नाद 
कानानंीं ऐकणें व त्याचं्या डमश्रध्वडनचाच फक्त अनुभव घेणें, त्यातंच रंजकता कशी तें पहाणें, हा संस्कार 
आपणाला अगदींच डभन्नधमीय आहे. [हा प्रस्तुत लेखकाचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. सुमारें पंचवीसएक वषांपूवीं जमवनीमध्यें फावल्या वेळीं 
त्याच्या पाडिमात्य सगंीतडशक्षणास रीतसर प्रत्यक्ष सुरुवात झाली तेव्हा ंत्यानें आपल्या डशक्षकाला व त्याच्या साथीदारानंा ं“हें बरें लागतें हें ककव श” 
अशीं मतें साडंगतलीं; तेहा ंअसें का ंहोतें याचा सवांनीं डमळून एकत्र खल केला. प्रस्तुत लेखकाकिून ते लोक भारतीय सगंीताची माडहती घेत होते 
म्हणून डवचारानंा ंकाहंीं समान आधार होताच. त्या खलातूंन हें कारण सापंिलें  आहे.] 
 

म्हणून हा मुद्दा सवाडधक महत्त्वाचा आहे. तो एकदा पटला तरच पुढील मजकूर समजेल. वर 
डलडहलेंच आहे कीं पाडिमात्य संगीताचा पडरचय हा येथें डवषय नाहीं; अथवा त्या संगीताच्या इडतहासाचीडह 
रूपरेषा सागंावयाची नाहीं. डवषय डरद्म् बद्दल आहे. पाडिमात्य डरद्म्कल्पना आपल्या लयतालकल्पनेहून 
अगदीं बालबोध आहे. आडण हल्लीं त्याचें जे लोक नीट डवचार करीत आहेत त्याचं्यावर त्याचें संस्कार, 
त्याचंी पडरभाषा, त्याचंें प्रत्यक्ष श्रवण, याचंा पडरणाम एवढा आहे कीं एका बाजूनें डरद्म्कल्पना गचाळ आहे 
हें तर म्हणवत नाहीं, आडण दुसऱ्या बाजूनें संगीताचा गडतडवचार तर वगेळेंच काहंीं (व तेंडह नानाडवध) 
सागंतो अशा कात्रींत ते सापंिले आहेत, चाचंपित आहेत; हें प्रस्तुत लेखकाचें डनःसडंदग्ध मत या अनुबधंातं 
स्पष्ट करावयाचें आहे. तें स्पष्ट व्हावयाचें तर आपल्याकिे पाडिमात्य संगीताबद्दलच्या माडहतीचा केवळ 
अभाव नव्हे, तर चुकीच्या व अपुऱ्या तथाकडथत माडहतीची रेलचेल जी आहे डतचा डनरास करणें अवश्य 
आहे. त्यासाठीं पॉडलफोनीची काहंीं कल्पना प्रथम हवी, म्हणून येथपयंत आपण वळणावंळणानंीं व दीघवपणें 
आलों. इडतहासाला थोिका स्पशव केला तो ‘पडरडचताकिून अपडरडचताकिे जाणें बरें’ या धोरणानें. 
 

पॉडलफोनीचे काहंीं प्राथडमक व अगदीं सोपे प्रकार पुढें टीकाडटप्पणीमध्यें आपल्या ‘सारेगम’ 
पद्धडतनें डदले आहेत त्यावंरून वरील डवधानें व दृडष्ट याचंी भडूमका स्पष्ट होईल. [केवळ कल्पना यावी म्हणून सारेगम 
पद्धडत वापरून काहंीं साधीं पण उिोधक उदाहरणें खालीं देतों. लक्षातं घ्यावें कीं या ‘पट्ट्ट्या’ आहेत, कोणतीडह पट्टी ‘सा’ असें म्हटलेलें  नाहीं. 
बाजाच्या पेटीची पाढंरी आठ पट्टी (एक नव्हे!) ती सा; पाढंरी एक ती सा. डतच्याखालींडह पट्ट्ट्या कल्पाव्या त्या उतरत्या क्रमानें ना धा पा वगैरे. 
पाढंरी पंधरा पट्टी ती सा  . पाढंरी बावीस ती सा    . असें फक्त डलडहण्यासाठीं मानलें . काळ्या पट्ट्ट्या रगमाधन. मा (म्हणजे तीव्र म) हें काळी तीनचें 
कस्ट्ल्पत नावं. पाढंऱ्या पट्ट्ट्या सारागामपधाना. खालील डलडपकरणातं एकाखालीं एक डलडहलेले सवव नाद एकसाथच समजाव.े 
 

ही एक मोनोफोनीची ओळ पहा— 
 

 
 

यालाच साथ देऊन होमोफोनी पहा— 
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(डतसऱ्या ओळींत डरकाम्या जागा ‘डदसतात’ एवढेंच. तेथें डवरामची खूण नको. एकूण ‘साथीचे’ नाद चार नव्हेत तर तीनच, एवढाच अथव 
तेथें होतो. आता ंत्या मोनोफोनींतूनच पॉडलफोनी पहा— 

 

 
 

(दोन दंिामंध्यें एकेक मेझर ्, एकूण बार् मध्यें ५ मेझस्व . प्रत्येक मेझर् चा काळ समान.) 
 

हें करून पाडहलें  म्हणजेच होमोफोनी–पोडलफोनीमधील फरक कळेल. एरव्हीं नाहीं. आता ंपॉडलफोनीचा एक अगदीं साधा, लोकडप्रय 
प्रकार पहा. हा साध्या गीतातं डवशषे आढळतो. त्याला रोंदो म्हणतात; इंग्रजीत पूवीं ‘क चेस् ’ म्हणत, हल्लीं ‘राऊंड् ’ म्हणतात. येथें एकूण 
चार ओळी एकाखालीं एक आहेत, त्यानंा ंवरून खालीं असे १, २, ३, ४ हे क्रमाकं देऊं. हें फोर ्पाट्व राऊंड् आहे. पडहल्या गायकानें १, 
२, ३, ४ या क्रमानें मेलिी गावयाची. दुसऱ्यानें २, ३, ४, १, या क्रमानें. डतसऱ्यानें ३, ४, १, २ व चवर्थयानें ४, १, ३, २ या क्रमानें. म्हणजे 
त्या त्या ओळींतले सूर लावावयाचे. गीताचे शब्द जे काय असतील ते सरळ चरणापं्रमाणें, अथाप्रमाणेंच म्हणावयाचे. म्हणजे, पॉडलफोनी 
ही सुरामंध्यें असते, शब्दामंध्यें नव्हे. सवांनीं एकाच क्षणीं सुरुवात करून एकाच लयातं गावयाचें. येथें षष्ठाशं लय आहे, म्हणजे एका 
मेझरम्ध्यें सहा समकाल नादभाग आहेत. (मेझर ्दोन उभ्या दंिातं आहे.) एका बारम्ध्यें दोन मेझस्व आहेत. (बारच्ी खूण दुहेरी दंि, 
त्याच्यापुढें लगतच डवसगाप्रमाणें दोन कटबें डदलीं कीं तो सबंध बार ्पुन्हां घ्यावयाचा.) येथें ‘पडहला’ व ‘डतसरा’ मेझर ्हे अधववट आहेत; 
म्हणजे ‘पडहल्या’ मेझरम्ध्यें फक्त ⅙ मेझरभ्ागच आहे (तोंि षष्ठाशंाचें आहे), व ‘डतसऱ्या’ मेझरम्ध्यें ⅚ मेझरभ्ाग आहे. एकूण मेझर् 
दोनच होतात. बीट् हा प्रत्येक मेझरच््या सुरुवातीला. 
 

 
 
 — येथें ‘दोन्ही धैवत’ आहेत. 

 
असें रोंदोचे अनेक प्रकार आहेत. 

 
वरील प्रकार हा ‘क नन्’ नामक पॉडलफोनीचें उदाहरण आहे. क नन् मध्यें वेगवेगळ्या पाट्वस्ची मेलिी समान चालीचीच असते, पण एक मेलिी 
दुसरीच्या मागें ककवा पुढें चालते. त्यामुळे चाल एकच असली तरी एका क्षणीं उमटणारे वेगवगेळे नाद हे वेगवगेळ्या उच्चतेचे होतात. एक साधी टू 
पाट्व  क नन् पहा. यातं मेझरचे् भाग १, २, ३, या मेझस्वमध्यें चार चार, ४, ५, ६, ७ या मेझस्वमध्ये आठ आठ, व आठव्या मेझरम्ध्यें फक्त एकच अखंि 
नाद आहे. 

 

 
 
क नन्च्या एका प्रकारातं असें होतें कीं एक पाट्व आरोही तर दुसरा अवरोही; पण त्या आरोह–अवरोहक्रमातं जे डनयम असतील ते दोन्ही पाट्वस्चे 
सारखेच. पुढील उदाहरणातं एक पाट्व तीनतीन पट्यानंीं चढतो, दुसरा तीनतीन पट्यानंीं उतरतो. याला इन्व्हशवन् म्हणतात. 
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काडंक्रत्सा (इंग्रजी क्र ब ) नावंाचा क नन् प्रकार आहे, त्यातं एका पाट्वची जी मेलिी असेल तीच दुसरा पाट्व  उलटी म्हणजे उलट क्रमानें 
घेतो. उदाहरणाथव— 

 

 
 

याला रीरोगे्रड् गडत म्हणतात. वरील उदाहरणातं वरचा पाट्व िावीकिून उजवीकिे; खालचा पाट्व अगदीं तोच, पण उजवीकिून 
िावीकिे. प्रत्येक प्रकारातं एक मेलिी अमुक ऱ्हस्वतेची तर दुसऱ्यातंील मेलिी दुप्पट, डतप्पट वगैरे दीघवतेची, असेंडह करता ंयेतें, तें 
ऑर्गमेण्टेशन्.–जसें एकाच्या लयाच्या डनमपट लयातं दुसऱ्यानें वाजवायचें. अशा अनेक पाट्वच्याडह क नन्स् होतात. 

 
पॉडलफोनीचे फ्यरू्ग, कोराल ्पे्रलूद, मोते, मास्, वगैरे कैक प्रकार आहेत, पण येथें फक्त मुद्दा व्यक्त करावयाचा आहे. वरील उदाहरणें 
कोणाला जोिीला घेऊन प्रत्यक्ष वाजवनू ऐकून अनुभव घ्यावा, तरच पॉडलफोनी म्हणजे काय हें कळेल, व ती आपल्या कानाचं्या 
सवंयीची नसते हें पटेल. (वरील उदाहरणें अडतशय सोपीं व प्राथडमक आहेत!) 

 
आता ंया प्रत्येक पाट्वच्या अंतगवत जर एका क्षणीं एकच नव्हे तर कमींतकमी दोन ककवा तीन स्वरनादाचंें डमश्रण असलें  (जसें सा ऐवजी 
सागप हे तीन एकसाथच), तर काय एकूण ऐकंू येईल त्याचा अंदाज घ्यावा!] 

 
अशी ही पॉडलफोनी लोकडप्रय झाली, वाढली, डतच्यातं नाना तऱ्हा आल्या. डतच्याच जोिीला 

हामवनीडह आली; हामवनी व पॉडलफोनी डमळून नाना प्रकार आले. मध्येंमध्यें असा काळ आला कीं पॉडलफोनी 
मागें पिली म्हणतात. पण ती मागें पिली नसून, रचनाकारानंीं हामवनी वगैरेवर अडधक भर डदला. आडण 
पुन्हा ंजेव्हा पॉडलफोनी प्रडतडष्ठत झाली तेव्हा ंती हामवनीच्या खादं्यावर बसून नवेंच रूप घेऊन आली. [आता ंया 
प्रत्येक पाट्वच्या अंतगवत जर एका क्षणीं एकच नव्हे तर कमींतकमी दोन ककवा तीन स्वरनादाचंें डमश्रण असलें  (जसें सा ऐवजी सागप हे तीन 

एकसाथच), तर काय एकूण ऐकंू येईल त्याचा अंदाज घ्यावा!] पण तो डवस्तार येथें नको. 
 

आता ं हामवनीकिे पाहंू. हामवनीची मूलभतू कल्पना आपणासं कळणें सोपें आहे. हामवनीचें 
साराशंरूपानें स्थूलस्वरूप एवढेंच कीं एकेका स्वरनादाच्या जोिीलाच इतर स्वरनाद ठेवावयाचे आडण एक 
संकीणव नादपडरणाम साधावयाचा. परंतु ही पॉडलफोनी नव्हे, कारण ते जे जोिीजोिीचे इतर नाद त्यानीं 
त्याचंी प्रत्येकीं एकेक वगेवगेळी मेलिी झालीच पाडहजे असें नव्हे. पॉडलफोनीमध्यें जसे ‘पाट्व’ तसे 
हामवनीमध्येंडह ‘पाट्व’ असतील. परंतु पॉडलफोनीचा एकेक पाट्व म्हणजे एकेक स्वतंत्र मेलिी, तर हामवनीच्या 
एकेका पाट्वमध्यें प्रत्येक नाद हाच डमश्रनाद आडण सारे पाट्व डमळून एक संडमश्र नादक्रम. या संडमश्र 
नादक्रमातं मेलिी असते; एकेका पाट्वमध्येंडह मेलिी असेल-नसेल; परंतु त्या एकेका पाट्वचें वैडशष्ट्य हें कीं 
तो मोनोफोडनक्होमोफोडनक् नसून डमश्रनादक्रमच आहे-मग तो क्रम तुटकडह असेल. जसें डपयानोवर एक 
पाट्वत्यातं सुटे एकेरी स्वर नसून एकेक स्वर हाच अनेक स्वराचंा डमश्रनाद; त्याच्याच संगडतनें वाजणारा 
वायोडलन्–डवयोल–्चेलो या डत्रकूटाचा डमळून संडमश्रनाद, असे चार पाट्व डमळून हामवनी, व प्रत्येक 
तंतुवाद्यातंडह कदाडचत् हामवनी. (उदाहरणाथव वायोडलन् वर िबल ्स्टॉकपर्ग नामक प्रचार आहे त्यातं एकदम 
दोन तारावंरचे दोन स्वर घ्यावयाचे). 
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हामवनी चालंू असता ंमध्यें एकादा एकेरी (मोनो) स्वर येईल, नाहीं असें नाहीं; परंतु तो अपवाद; 
जसा मेलिीमधील एकादा ‘डवराम’. हामवनींत डनयम हा कीं एकेरी स्वरनादाऐवजीं डमश्रनादच व्हावयाचा. 
हा एकेक डमश्रनाद जो होतो तो ‘कॉड्व’ नामक स्वरसमुच्चयामुंळें  होतो. त्यातं दोनच घटक स्वर असले तर तें 
िायाड्, तीन असल्यास रायाड् (डरयाड्). रायाड्नें कॉड्व बनते, परंतु कॉड्व ही अडधक व्यापक घटना आहे. 
 

रायाड्मध्यें जे तीन स्वरघटक घ्यावयाचे ते एकमेकाशंीं काहंीं सुसंबंडधत प्रमाणाचे असाव ेअसा पूवीं 
दंिक असे व अजूनडह बहुधा मानला जातो. आपल्या सारेगमच्या भाषेंत म्हणता ंयेईल कीं सा–तीव्र ग–प 
अथवा सा–कोमल ग–प हे तीन स्वर, एका वळेीं उमटले तरी, एकमेकाशंीं सुसंबद्ध असतात. (खरें पहाता ं
हें आधारपट्टीपासून डतसरी पट्टी व पाचंवी, आडण आधारपट्टीवरून अिीच पट्टी व पाचंवी, असें म्हणावयास 
हवें. आधारपट्टी पडहली मानावयाची.) सा–तीव्र ग, म्हणजे तीन पट्ट्ट्या अंतराचे दोन नाद, याला मेजर ्
थड्व म्हणतात आडण सा–कोमल ग, म्हणजे अिीच पट्ट्ट्या अंतराचे दोन नाद, याला माय्नर् थड्व 
म्हणतात, सा–प, म्हणजे पाचं पट्ट्ट्या अंतराचे दोन नाद, याला डफफ्र्थ म्हणतात. हीं तीन नावंें आपण M3, 
m3. व V अशीं डलहंू. स्पष्टच आहे कीं कोमल ग–प हें अंतर M3 आहे आडण तीव्र ग–प हें अंतर m3 आहे. 
म्हणजे V हें अंतर M3 + m3 आडण m3 + M3 अशा दोन तऱ्हानंीं डसद्ध होतें. आता ंआपल्या सारेगमच्या 
भाषेंत, रागाधाना हें तीव्र व रगधन हें कोमल असें डलडहल्यास, पुढील आराखिा तयार होतो :– 
 

 
 
माय्नर् रायाड्पासून सुरंू करून 
 

 
 
अशा प्रकारें मेजर–्माय्नर्ची अदलाबदल करता येते. हीं रायाड्स् कोणत्याडह पट्टीपासून सुरंू करता ं
येतील. उदाहरणाथव कोमल रे(र) वरून, 
 

 
 
इत्याडद. कोणतीडह पट्टी आधार म्हणून घेता ं येते हें अत्यंत महत्वाचें आहे व त्याचीच कल्पना आपणालंा 
ग्रहण होणें कडठण पितें. 
 

या झाल्या मेजर्–माय्नर् कॉड्वस्, त्या प्रत्येकीं तीन स्वराचं्या म्हणून त्या रायाड्स् एवढेंच. 
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आता ंचार स्वराचंी कॉड्व पहा : 
 

 
याला सेव्हन्र्थ कॉड्व म्हणतात कारण ना हें सा पासून 
सातवें स्वरस्थान आहे. 

अथवा हेंच माय्नर् करून :  

 (माय्नर्) सेव्हन्र्थ कॉड्व. 
पाचं स्वराचंी कॉड्व : 

 

 
 

याला नाइन्र्थ कॉड्व म्हणतात, कारण रा    हा सा पासून नववा स्वर आहे. 
 

सहा स्वराचंी कॉड्व : 
 

 
 

ही एलेव्हन्र्थ कॉड्व. कारण वरच्या सप्तकातंील मध्यम (कोमल अथवा तीव्र) हा सा पासून अकरावा 
आहे. 
 

यातं ‘सा’ म्हणजे कोणतीडह पट्टी. 
 

इत्याडद. 
 

केवळ एकेक रायाड् एकामागून एक स्वर असें क्रमयुक्त वाजवीत गेलें  तर भारतीयानंा ंतें आकळेल 
व रंजकडह वाटेल. परंतु वाद्यें अनेक एकसाथच, प्रत्येक वाद्याचा स्वरनाद इतराशंीं ‘कॉड्व’ नें संबंडधत म्हणून 
एका वळेीं अनेक वाद्यावंर डमळून एक कॉड्व, इतकें च नव्हे तर त्या प्रत्येक वाद्यातंडह त्याचा स्वतःचा असा 
एकच नाद नसून ‘कॉड्व’ नावंाचा डमश्रनादच बहुधा वाजावयाचा, असा प्रकार असतो; त्यामुळें  हा सवव 
ध्वडनकल्लोळ आहे असें वाटतें व तें खरेंच आहे. पाडिमात्य लोक तो कल्लोळरूपानेंच ऐकतात व त्यानंा ंतो 
रंजक वाटतो कारण ते ‘केवळ’ श्रवण करतात. आपण त्यातंील एकेक सुटा स्वर ऐकंू पहातों म्हणजे मेंदूनें 
ऐकण्याचा प्रयत्न करतों. ती संवय सुटल्याडवना पाडिमात्य हामवनी रुचणें कडठण! 
 

कॉड्वच्या रचनेंत आणखी एक मुद्दा आहे. वर सा–गा–प हें एक मेजर ्रायाड् दाखवलें .  हे 
तीन परस्परसंबद्ध नाद एकाच वळेीं आहेत म्हणून ते गाफ्सा, पसागा, सागाप गासाप, सापगा असे काहंींडह 
म्हणता ं येतील, कारण त्यातं ‘क्रम’ नाहींच. ‘सापगा’ हें रूप ‘क्रमानें’ घेतलें  तर हें  असें होतें 
कारण ‘साप’ हें स्वरातंर ‘डफफ्र्थ’ (V) आहे व पगा यातं क्रम उलटा झाला आहे. त्याचप्रमाणें पसागा हें रूप 
क्रमवारीनें  आहे कारण पसा हा क्रम उलट आहे व अंतर ‘फोर्थव’ आहे. त्याच धोरणानें डवचार 
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केल्यास डदसतें कीं जें मेजर ्तेंच माय्नर्डह समजता ंयेईल. अथात् (उदाहरणाथव)सागाप यातं सा, प, गा हे 
नाद प्रत्येकीं कोणत्याडह सप्तकातंील असू ंशकतील. जो नाद सवांत नीच त्याच्या अनुसारें मोजमाप होतें. 
जसें सागाप हें ‘पडहल्या’ क्रमाकंाच्या पट्टीवर आधाडरत, मसाधा हें चौर्थया पट्टीवर आधाडरत, पराना हें 
पाचंव्या, इत्याडद. (म सा धा = म धा + धासा =  पराना = पना + राना =  अशीं ही 
रायाड्स् आहेत! कारण यातं क्रम नाहींच, आपल्या पद्धडतप्रमाणें ओळीनें म सा ध असें म्हणावयाचें नाहीं! 
एकदमच तीन नाद आहेत, तेव्हा ं त्यातं ‘आधींचा’ असा कोणीच नाहीं.) [रायाड्रचे तीन स्वरनाद एकत्र न घेता ं
एकामागून एक घेतले तर तें ‘ब्रोक्न् रायाड्’. तद्वत्च ‘ब्रोक्न् कॉड्व’. आपणालंा या ब्रोक्न्–प्रकाराचीच सवंय असते. ती सोिल्याडशवाय पाडिमात्य 
सगंीताचें आकलन होणार नाहीं.] 
 

 Ⅳ, Ⅴ, हीं स्वरातंरें सुसंबद्ध मानतात. साध, साधा हेंच उलट क्रमानें धसा, धासा, 

म्हणजे त्यातंील स्वरातंरें  आहेत म्हणून साधा (माय्नर् डसक्स्थ), साधा (मेजर ् डसक्स्र्थ) हींडह 
सुसंबद्ध अंतरेंच. परंतु सारा (मेजर ् सेकण्ड्), सारा (माय्नर् सेकण्ड्), सान (म्हणजेच नसा, माय्नर् 
सेव्हन्र्थ), साना (= नासा, मेजर ्सेव्हन्र्थ) हीं मात्र सुसंबद्ध नव्हेत असें म्हणतात. येथें सामान्यतः खालील 
पडरभाषा वापरली जाते. पडहली (आधार)पट्टी= टोडनक्. आठवा स्वर ऑक्टेव्ह्. पाचंवा स्वर=िॉडमनंट्. 
चौथा स्वर=सबिॉडमनंट्. डतसरा स्वर=मीडियटं्. सहावा स्वर=सबमीडियटं्. दुसरा स्वर=सुपर्टोडनक्. 

सातवा=लीकिर्ग टोन्. [  

] 
 

म्हणजे कोणत्याडह आधारपट्टीच्या मागलेपढुले, लीकिर्ग टोन् व सुपर्टोडनक् हे, नाद डतच्याशीं 
सुसंबद्ध नसतात, म्हणजे ‘डिस्सोनंट्’ असतात. इतर ते कमीअडधक मानानें ‘कॉन्सोनण्ट्’ म्हणजे 
आधारपट्टीशीं सुसबंद्ध. अथात् ज्या कॉड्वमध्यें कोठेंडह एका पट्टीच्या फरकाचे दोन ककवा अडधक नाद येतील 
ती कॉड्व डिस्सोनण्ट्. 
 

सागाप हें रायाड् कॉन्सोनंट्. गापना हेंडह कॉन्सोनंट्. पण त्याचं्यामुळें  बनलेली सागापना ही 
सेव्हन्र्थ कॉिव डिस्सोनंट्. साप हें िायाड् कॉन्सोनंट्, सागा हें कॉन्सोनण्ट्, साम हें फार कॉन्सोनंट्, राम हें 
कॉन्सोनंट्, पण म्हणून सारागाम हेंडह कॉन्सोनंट् नव्हे! तें फारच डिस्सोनण्ट् आहे. (सारागाम अशी कॉड्व 
घेत नाहींत, पण रागासा  म     = सा  गा, राम   ही कॉड्व आढळते.) 
 

हें फार लक्षातं घेण्यासारखें आहे. कॉन्सोनंट् व डिस्सोनंट् याचंीं भाषातंरें आपणाकिे संवादी व 
डववादी अशीं केलीं जातात; आपलें  अनुवादी हें “कमी कॉन्सोनंट् पण डिस्सोनंट्  नव्हे” असें मानतात. परंतु 
हामवनीला असें भाषान्तर परविणार नाहीं! ‘सारामप’ हा सावकाश मींियुक्त आलाप आपल्या दुगारागाचा 
प्राणच आहे व तो मधुर आहे. पण हेच नाद एकत्र वाजल्यास ते फार डिस्सोनंट् होतात, कारण सारा हें 
अंतर व मप हें अंतर, दोन्ही ‘सा’ व ‘म’ च्या सापेक्ष अशीं सुपरटोडनक् आहेत. तात्पयव, आपली संवादी–
डववादीची कल्पनाच हामवनीच्या बाबतींत दूर ठेवली पाडहजे!! [‘लॉज् ऑफ मेलडिक् प्रोगे्रशन्’ असें प्रकरणच हेल्मोल्त्स्च्या 
पुस्तकातं आहे. ‘लॉज् ऑफ् हामवडनक प्रोगे्रश् न्’ हा तर परीक्षेचा एक डवषयच असतो. स्वरसगंडत जी कणवमधुर म्हणून मानतात ती हामवनीच्या दृडष्टनें 
वेगळी व मेलिीच्या दृडष्टनें वेगळी. ना ऽऽ सा ऽऽ हें यमनाडद रागातं फार कणवमधुर; पण ना सा हे एकसाथ नाद कणवकटु!] 
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सुमारें बाराव्या डक्रस्तीशतकाआधीं डिस्सोनंट् कॉड्व ही वज्यव असे. हळंूहळंू डतचा प्रवशे होऊन 
उपयोग वाढला, आडण एकोडणसाव्या शतकापासून डिस्सोनंट् कॉड्वकिे फारच लक्ष पुरवलें  गेलें . सेव्हन्र्थ 
कॉड्व, नाइन्र्थ कॉड्व, एलेव्हन्र्थ कॉिव वगैरे गेल्या दोन शतकातं अडतशय वापरातं आले आहेत. 
 

डिस्सोनंट् कोड्व रंजक का ंहोऊं लागली याच्या उिरासाठीं हें लक्षातं घेतलें  पाडहजे कीं एकट्या 
एका कॉड् वला संगीत म्हणत नाहींत; कॉड्व मागून कॉड्व असा क्रम असतो. म्हणजे कॉड्वला जशी रचना 
(कन्स्रक्शन्) असते तसा घटकक्रम हाडह एक धमव असतो. कॉड्व–क्रम म्हणजे कॉड्व–प्रोगे्रशन््. 
 

कॉड्व प्रोगे्रशन्् मध्यें हें व्यक्त होतें कीं एकेक कॉड्व कोणत्या प्रकारची म्हणजे कोणकोणत्या नीचतम 
पट्टीवर आधाडरत आहे आडण असा हा कॉड्वचा क्रम एकूण कसा ‘चालला’ आहे. उदाहरणाथव सागाप, 
गापाना, पानारा   अशीं रायाड्स् जर एकापढुें एक येणार असतील तर “समान घटनेचीं रायाड्स् ओळीनें 
१,३,५ अशा पट्ट्ट्यावंर आहेत” हें प्रोगे्रशन््; मसाप सागापना, धासागा…या कॉड्वस्चें प्रोगे्रशन्् ४, १, ६…असें 
असून डशवाय त्या कॉिवस् वगेवगेळ्या रचनाचं्या आहेत हें डवशषे होय. अथात् कॉड्व–रचना आडण कॉड्व 
प्रोगे्रशन् हा स्वतःच एक मोठा अफाट अभ्यासडवषय होतो. पण हें लक्षातं येईलच कीं प्रोगे्रशन्मध्यें रचना 
(कन्स्रक्शन्) आडण स्वराचंी ऱ्हस्वदीघवता, त्याचप्रमाणें डवस्तार, रडजस्टर्, डिरेक्श्न् याचंाडह डवचार 
करावा लागतो. मेलिीला जीं लक्षणें तीं कॉड्वक्रमालाडह वगेळ्या अथानें का ंहोईना पण लाग ूकरता ंयेतात. 
 

पण यातं डरद्म् झाली असें नाहीं. डरद्म् ही केवळ आघातावंरूनच ठरवली जाते हें पुन्हा ं डलडहलें  
पाडहजे. यामध्यें एक डवचारडवसंगडत उत्पन्न होते ती पुढें सागंावयाची आहे, आडण म्हणूनच तर हा डवस्तार 
मािंला आहे. 
 

हामवनी ही साधी (कस्ल)् ककवा गंुतागंुतीची (काँप्लेक्स्) असू ंशकते. कमी स्वराचं्या कॉड्वस् साध्या 
सोप्या क्रमानें होत गेल्या कीं हामवनी साधी, त्याउलट ती गंुतागंुतीची. पुन्हा ंकॉड्वस् मुख्यत्वें कॉन्सोनण्ट्  कीं 
डिस्सोनंट् यावरूनडह हामवनीचे दोन अडधक भेद होतात. डशवाय एकाद्या सपूंणव रचनेंत साधी हामवनी, नंतर 
गंुतागंुतीची, इत्याडद क्रमवैडवध्य असूं शकतें. [पॉडलफोनीचे सोपे प्रकार जसे दाखवले तसे हामवनीचे दाखवणें आता ंअवश्य वाटत 
नाहीं; छपाईलाडह तें सोईचें नाहीं, आडण हामवनीचे प्रकार इतके आहेत कीं डकती सागंणार? तरीडह ज्याला अवघि पॉडलफोनीप्रकार पचनीं पिले 
त्याला सोपी हामवनी समजेल असा अनुभव आहे.] 
 

आता ंएक नवा मुद्दा सागंावयाचा तो असा. वर स्पष्टच झालें  कीं जर पॉडलफोनी हामवनी इत्याडदकातं 
हरघिी पट्टी वगेवगेळी असते, तर आपली “अमुक एक स्वरनाद म्हणजे सा” ही भाषाच पाडिमात्य 
संगीतातं गैरलाग ूठरते, इतकें च नव्हे तर सोल ्–फाचीडह पडरभाषा फारशी कामीं येत नाहीं. खालपासून 
वरपयंत ओळीनें चढत्याचढत्या, डनडित ठरवलेल्या, कंपदु्रडतच्या ‘पट्ट्ट्या’ नेमलेल्या आहेत, त्या 
पट्ट्ट्यानंा ंABCD इत्याडद नावंें आहेत, आडण त्या नावंानंींच व्यवहार होतो. BC व EF हीं अधान्तरें, इतर तीं 
पूणांतरें. या ठरलेल्या ‘जागा’ अधांतरानंीं वर ककवा खालीं चढंू उतरंू शकतात म्हणजे शा्व वा फ्ल ट् होऊं 
शकतात. काळी एक पट्टी=सी शा्व ककवा िी फ्ल ट् इत्याडद. अथात् बी शा्व=सी, सी फ्ल ट्=बी; ई शा्व
=एफ्, एफ्  फ्ल ट=ई. [हें आज सववत्र प्रचडलत अशा ट्वेल्ह टोन ईक्वली टेंपिव स्केल मध्यें आहे; त्यातं सप्तकाचे बारा समान भाग 
घाताकंश्रेणीनें केलेले असतात व प्रत्येक भाग एक सेडमटोन एवढा मानतात. पण टेंपर मेंट्स अनेक आहेत, त्यातं असें नाहीं. उदाहरणाथव 
एन् हामवडनक टेंपर मेंट्मध्यें सेडमटोन्चें माप याहून डककचत् मोठें आहे; त्यातं िी फ्ल ट हा सी शा्वच्या ककडचत् मोठें आहे; त्यातं िी फ्ल ट हा सी 
शा् वच्या ककडचत् खालीं असतो; असेच इतर स्वराचंें. शापव–फ्ल टमध्यें एक कॉमा हें सूक्ष्मान्तर रहातें. ईक्वल टेंपर मेंट्मध्यें कॉमा शून्य मापाचा 

केलेला असतो.] कोणतीडह पट्टी शा्व  ककवा फ्ल ट् होऊं शकते, हें आपल्या भाषेंत सागंता ं येणार नाहीं; सा-प 
हेडह कोमलतीव्र होऊं शकतात असें म्हणावें लागेल. C=पाढंरी एक पट्टी. ABCD हीं नावंें पाढंऱ्या 
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पट्ट्ट्याचंीं आहेत, व पाढंऱ्या पट्ट्ट्यानंीं होणारें सप्तक तें डियाटोडनक्; कारण त्यातं BC, EF हीं अधांतरें व 
इतर पूणांतरें असे दोन स्वरभेद आहेत. पडहलीं दोन अंतरें पूणव असल्यास होणारें सप्तक तें मेजर ्स्केल,् 
पडहलें  अंतर पूणव व दुसरें अधें असल्यास तें माय्नर् स्केल.् अथात् Cमेजर्, D माय्नर्, असे प्रकार होऊं 
शकतात. अनेक शा्व फ्ल ट् पट्ट्ट्या आल्यास तें क्रोम डटक् स्केल.् तेव्हा ंहामवनीचे डियाटोडनक् व क्रोम डटक् 
असेडह दोन भेद होतात. आडण त्याचें मेजर ्माय्नर् हे प्रकारभेदडह. 
 

मग प्रश्न असा येतो कीं; आपण ज्याला सा ककवा आधारस्वर म्हणतों, तशी काहंीं वस्तु पाडिमात्य 
संगीतातं आहे कीं नाहीं? पाढंरी एक पट्टी आधार करून भरैवीचें सप्तक वाजवलें  तर त्यातं एक, चार व 
पाचं या पट्ट्ट्या फक्त पाढंऱ्या व इतर काळ्या, म्हणून तें क्रोम डटक् होईल. पण काळी एक पट्टी आधार 
केल्यास त्याच (क्रोम डटक्) पट्ट्ट्याचं्या क्रमाला कल्याण सप्तक म्हणावें लागेल. उलट, पाढंरी तीन पट्टी 
आधार करून जर भरैवी सप्तक वाजवावयाचें तर त्यातं सवव पट्ट्ट्या पाढंऱ्याच म्हणून तें डियाटोडनक् 
होईल. तर समजा वगेवगेळ्या वाद्यावंर वगेवगेळ्या पट्ट्ट्या आधारस्वर म्हणून घेऊन प्रत्येकानें तेंच तेंच 
गीत वाजवलें  तर त्या गीताचें ‘सारेगम’ कोणतें म्हणावें? अथवा तसे वगेवगेळे आधारस्वर असूनडह सवांनीं 
पट्ट्ट्या त्याच त्याच अंतराचं्या ठेवल्या (म्हणजे ‘सप्तकें -स्केल-्समान अंतराचंींच ठेवलीं, म्हणजे सवांचा 
थाट एकच ठेवला) तर आपण म्हणू ंकीं प्रत्येकाचें ‘सारेगम’ तेंच तेंच आहे; परंतु नाददृडष्टनें एकाच्या सापेक्ष 
दुसऱ्याचें गीत हें वगेळेंच होणार!– “आपला सा म्हणजे त्याचंा C” हें तर चूकच; परंतु “आपला सा म्हणजे 
त्याचंा आधारस्वर” हेंडह खरें नव्हे! (आधारस्वराला टोडनक् म्हणतात हें साडंगतलेंच.) पॉडलफोनी-
हामवनीमध्यें अशी भाषाच लागू ंहोत नाहीं. 
 

तर हें संगीत टोडनक्डशवाय वाटेल तसें खालींवर भटकत जातें कीं काय?–तसें अजीबात नाहीं. 
कारण मेलिीचा प्रश्न सोिाच, पण हामवनीमध्येंडह ‘प्रोगे्रशन्’ असतेंच; काहंीं चलन असतें. अशा चलनामध्यें 
काहंीं गुणधमवभाव असा असतो कीं अमुक एका पट्टीभोंवतीं तें चलन होत आहे, ती पट्टी जणू ंएक स्ट्स्थरस्थान 
आहे, एक कें द्र आहे. हा जो कें द्रगुणधमवभाव त्याला टोन डलटी म्हणतात. ही कल्पना आपणाला नवीच 
भासते. कारण आपण आपला ‘सा’ आधीं ठरवतों. परंतु नीट डवचार केल्यास डदसेल कीं आपणाकंिेडह 
टोन डलटी अडतशय स्पष्टरूप अशी आहे. ‘सा’ कोणता हें ज्याला माहीत नाहीं, जो गीताचा मधलाच भाग 
एकदम ऐकंू लागला, अशा मनुष्यालाडह भासतें कीं गीतातंील स्वरवाक्यें एकेका प्रमुख स्वराभोंवतीं 
गंुफलेलीं आहेत; [भारतीय सगंीताचा वैज्ञाडनक दृडष्टनें डवचार करणारे जे अत्यल्प लोक आहेत त्यातं प्रो. सी. आर् शकंरन् व त्याचें डवद्याथी 
िॉ. बी. सी. देव (व देवाचें सहाध्यायी) याचंीं नावंें घेतलींच पाडहजेत. देवानंीं अनेक पाडिमात्य डसद्धान्त एकेक असे घेऊन त्याचा पिताळा भारतीय 
सगंीतातं घेण्याबद्दल प्रयोग केले, डवचार केला. “रागातूंन ‘सा’ हा आधारनाद, आधीं माहीत नसतानंाडंह, आपोआप व्यक्त होतो” असें एक मत 
त्यानंीं मािंलें  आहे. (तें प्रस्तुत लेखकाला पूणवपणें मान्य नाहीं). देवाचं्या आधींच प्रो. िॉ. सनं्याल यानंीं मात्र, “प्रत्येक रागातं डनदान तीन स्वरनाद 
मुख्यसे आढळतात व त्या प्रत्येकाभोंवतीं स्वरवाक्यें धावंत असतात” असें मत सखं्यात्मक गणतीप्रयोगावंरून मािंलें  आहे. (तें प्रस्तुत लेखकाला 
ग्राह् वाटतें). – देवाचें व त्याचं्या पंथाचे दोष हे कीं, प्रयोगाधार अडतशयच अल्प; उदाहरणें फार थोिीं; गृहीतकल्पनावंर अडधक–व 
सागंूनसवरून–भर; प्रायोडगक डसद्ध डवज्ञानाऐवजीं अडसद्ध ‘मानसशास्त्रीय’ कल्पनाकंिे सवाडधक लक्ष; (त्याचंा डवषयडह डफडझक्स् नव्हे तर ‘साय्
कोडफडझक्स्’–सडंदग्ध, अव्याख्यात, ऐसपैस व शब्दाधाडरत); आडण सवांत खेदकारक म्हणजे डवज्ञानामधून ते केव्हा ंकसे अध्यात्म–पारलौडकक 
डवषय, ‘डथऑसफी’ वगैरे फ शनेबल् पंथ, यातं घुसतील व त्यानंाचं प्रामुख्य देतील, तें सागंता ंयेणार नाहीं. त्याचं्या प्रयोगयतं्रणाबंद्दलडह टीका करता ं
येईल, तें वेगळेंच. आम्ही गूढवादी आहों, आधीं ‘तत्त्व’–कल्पना गृहीत करून नंतरच तकव  सुरंू करतों, हें ते स्वतःच स्पष्ट स्वच्छ डलडहतात. तेव्हा ं
वाद उरतच नाहीं, पण हें डवज्ञान नव्हे व डफडझक्स्, सायकोडफडझक्स्डह, नव्हे; हें केवळ ‘सायको’ आहे. इतकें  असूनडह त्याचंें महत्त्व मानलेंच 
पाडहजे. कारण एवढा तरी तकव डवचार कोण करतो? 
 

शकंरन्पंथाच्या डवचाराचंा परामशव यानंतरच्या ‘स्वररागडवचार’ पुस्तकातं घेणें योग्य होअील.] मग तो स्वर सा असो कीं दुसरा 
कोणी. पण आपलें  संगीत हें मोनोफोडनक् आहे. पाडिमात्य संगीतातंडह केवळ मेलिीचीं गीतें आहेतच व तीं 
मोनोफोडनक्–होमोफोडनक्डह आहेत; उदाहरणाथव घरगुती अंगाईगीतें वगैरे. तथाडप पॉडलफोनी व हामवनी 
यातंडह हा कें द्रभाव प्रतीत होतो हें डवशषे. त्याला की–फीकलर्ग म्हणतात. [‘की फीकलर्ग’ ही कल्पना आपणासं 
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अनुभवाडवना कळणार नाहीं. येथें उगाच शब्द वाढवण्यातं अथव नाहीं. ऐकावें, ऐकावें.] कधीं हें की–फीकलर्ग वगेवगेळ्या 
स्वरनादावंर सरकतें; कधीं एकाहून अडधक ‘की’ भासमान् होतात. (हा ‘मॉड्यलेुश् न् ’चा एक पडरणाम). 
म्हणजे टोन डलटीडह अनेक प्रकारची असू ं शकते. एकाच वळेीं अनेक टोडनक् आहेतसें भासणें ही 
पॉडलटोन डलटी. टोडनक् झराझर पालटत जाते ती मस्ट्ल्टटोन डलटी. आ–टोन डलटीडह या शतकातं आली 
आहे, डतच्यातं की–फीकलर्ग उद्भवूचं नये असा प्रयत्न असतो. पॉडलटोन डलटी व मस्ट्ल्टटोन डलटी हीडह 
आलटूनपालटून वापरली जाते. अथात् टोन डलटीच्या प्रकारावरून व क्रमगडतवरून संगीताचा ‘भाव’ डह 
ठरतो. 
 

‘सोनॉडरटी’ हाडह एक गुणधमव पाडिमात्याकंिे अडधक स्पष्टपणें प्रतीत होतो. आपण आवाजाचे 
केवळ भरदार, पातळ, बारीक वगैरे भेदभाव स्थूलतः मानतों. परंतु त्याचं्याकिे (तालवाद्यें सोिून) इतर 
वाद्यामंध्यें इतकी डवडवधता डवपुलता आहे आडण–संगीताच्या प्रकार, संदभव इत्याडदकानुंसार–एकाच वळेीं 
इतके नाद उमटत असतात कीं हे ध्वडनभेद त्याचं्याकिे फार डवडवध, डवपलु व स्पष्ट आहेत. [ततवाद्यें तीं स्ट्स्रंग्ज्. 
अवनद्ध तीं डटम्पानी. आडण सुडषरवाद्याचें गट दोनः वुिवुइंड् व ब्रास्. सुडषरवाद्य डपतळेचें केलें  कीं तें ‘ब्रास्’ नव्हे!! तर ज्यामध्यें केवळ ओंठानंीं नाद 
उत्पन्न होतो (उदाहरणाथव आपला शखं) तो ब्रास्! ज्याला पिी असते तें वुिवुइंड्; मग तें कोणत्याडह धातुचें, लाकंिाचें वगैरे असो. घनवाद्यें तीं 
पकव शन््: गाँर्ग, कसब ल्स्, रायारं्गल्, कास्तानेट् वगैरे. पट्ट्ट्याचंीं वाद्यें तीं कीबोड्व , मग त्यातं डपयानोसारख्या तारा असोत, आकोद्योंसारख्या पत्त्या 
असोत अथवा ऑगवन्सारखे ‘पाइ्’ असोत. आपल्या वाद्याचंी सोनॉडरटी त्याचं्या कामर् मझूीक्मधील छोट्या दालनातंील वाद्याहूंन अडधक नव्हेच. 
 

आपल्या स्ट्स्रंग्ज्मध्ये रुद्रवीणा काय ती भरदार; सोप्रानोपयंतचें उंच वाद्यच नाहीं. डटम्पानीमधील ताशा, नगारा, दंुदुडभ, मोठा ढोल हे 
वेगळ्या प्रयोजनाचे. तसेंच शखं, तुतारी, कणा या सुडषरवाद्याचंें. आपल्या वाद्याचंें प्रयोजनानुसार वगीकरण मानसोल्लास व सगंीतसमयसार या 
गं्रथातं आहे. त्या वगीकरणाप्रमाणें स्थलकालभेद आपण करतों; मोठे अनेकडजनसी वाद्यमेळ आपल्याकिे नाहींत. डसनेमातं ते येऊं शकले असते, 

परंतु तशी दृडष्ट त्या लोकानंा ंनाहीं. –याचा अडधक डवचार ‘वाद्यवादनडवचार’ पुस्तकातं करंू.] सोनॉडरटी ही डरच् अथवा डथक् आडण 
पुअर् अथवा डथन्, अशीं दोन टोकें  मानतात. डरच्–पुअर् हें अनेक कारणलक्षणावंरून ठरतें. एकूण पाट्व 
डकती हें पडहलें  कारण; आठ पाट्व (डपयानो–व्हायोडलन्–चेलो–िबलबजे्–फ्लूट्–डपकोलो–क्लाडरनेट्–
ओबो इत्याडदकाचं्या प्रत्येकीं स्वतंत्र ‘चाली’) डमळून होणारें गीत हें केवळ दोनच पाट्व (डपयानो-व्हायोडलन्) 
वाल्याहून डरच् असणारच. रडजस्टर्  हें दुसरें कारण. उंच रडजस्टर् मधील संगीत हें नीच रडजस्टर्मधील 
संगीताइतकें  भरदार म्हणजे डरच् असू ंशकत नाहीं. डतसरें कारण म्हणजे वाद्याचा नादजाडतधमव. फ्रें च हॉन्व, 
टूबा, रोंम्बोन्, स क्साफोन्, रंपेट् याचंी होणारी सोनॉडरटी डरच्. फ्लूट्, रेकॉिंर् , क्लाडरनेट्, ओबो, 
डपकोलो याचंी तुलनेनें पुअर्. अथात् एका गीतातं सोनॉडरटीचें प्रमाण बदलताडंह येतें. 
 

टेक्सचर् (टेडसटूरा) हाडह एक पाडिमात्य संगीतातंील स्पष्ट असा धमव आहे. टेक्सचर् म्हणजे पोत. 
कापिाचे ताणेबाणे म्हणजे उभे–आिव ेधागे कसे मऊ-भरि, जाि-बारीक आहेत, ते कसे डवणले-गंुफलेले 
आहेत, वीण घट्टदाट आहे कीं डवरळ आहे, यावरून कापिाचा पोत ठरतो. तेथूनच हा शब्द पाडिमात्यानंीं 
घेतला याला पुरावा आहे. हा शब्द आल्यावर त्याचं्याकिे हॉडरझॉटं्ल-्व्हर्मटक्ल ्म्हणजे आिवें–उभें संगीत 
हीडह भाषा आली. ती दृडष्टगम्य भाषा त्याचं्या डलडपपद्धडतमुळें  आली. स्वरनादाचंा कालक्रम जो असतो तो 
िावीकिून उजवीकिे डलहावयाचा हें आपणाकंिेडह आहे. एकाच क्षणीं अनेक स्वरनाद उमटतात हें 
दाखडवण्याला केवळ एक आिवी ओळ पुरत नाहीं, एकेका कालखंिाला एकेक असे उभे रकाने कराव े
लागतात; हेंडह आपणासं अज्ञात नाहीं. गीताचीं अक्षरें आपण एका आिव्या ओळींत डलडहतों, त्या त्या 
अक्षराचंा उच्चार कोणकोणत्या स्वरोच्चतेचा हें दशवडवण्यासाठीं आपण सारेगम इत्याडद साकेंडतक डचन्हें 
एकेका अक्षराखालीं डलडहतों : 
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याचा अथव असा कीं ज्या क्षणीं ज हा मुखोच्चार त्याच क्षणीं स्वरवाद्यावर सा हा नाद आडण त्याच क्षणीं 
तबल्यावर धा हा बोल. त्यानंतर पुढचा क्षण, त्याला उजवीकिचा पुढला रकाना. 
 

पण आपणाकंिे एवढेंच पुरतें. पाडिमात्यानंा ंअशा उभ्या–आिव्या डलडपडशवाय गत्यतंरच नाहीं, हें 
आता ंसागंावयास नको. हामवनीच्या वणवनातं ज्या कॉड्वस् सागाप वगैरे आिव्या डलडहल्या त्या खरोखर उभ्या 
डलडहणेंच योग्य व अवश्य आहे. (छपाईच्या सोईसाठीं येथें त्या आिव्या खपवनू घेतल्या एवढेंच.). 
 

लक्षातं घ्यावें कीं आिवी उभी ती डलडप. संगीत आिवेंडह नसतें व उभेंडह नसतें! तो फक्त नादक्रम 
असतो व त्याला िोळ्याचंीडह गरज नसतें! नानावाद्यें एकसाथ वाजणार तेव्हा ंडलडपकरण हें पाडिमात्याचं्या 
गरजेचें, अवश्य व अपडरहायव झालें . पण त्याचा संगीतनामक वस्तुशीं साक्षात् संबधं नाहीं. 

 
टेक्स्चर् हा शब्द पाडिमात्यानंा का ंसुचला हें आता ंडदसेल. 

 
संगीताचें टेक्स्चर् हें अनेक प्रकाराचंें असू ंशकेल व ते प्रकारडह एका गीतातं एकामागून एक असे 

बदलत जाऊं शकतील. 
 

एक प्रकार म्हणजे केवळ मोनोफोनी (यातं ‘उभेपणा’ नाहींच); हें आपलें  साथीडशवाय अथवा 
डलपटलेल्या साथीचें संगीत. दुसरा प्रकार केवळ होमोफोडनक्. डतसरा पॉडलफोडनक्  अथवा काँरापुंट्ल ्
(कॉॅँरापुंट्ल ्हा शब्दडह दृडष्टगम्य डलडपवरूनच आलेला आहे). [पॉडलफोडनक् व काँरापुंट्ल्, पॉडलफोनी व काउंटरप्ॉइंट्, 

यातं फरक आहे तो येथें दुलव डक्षला तरी चालेल.] आणखी एक प्रकार असा कीं त्यातं इतकी हामवनी भरलेली आहे कीं 
मेलिी जणू ंसापंितच नाहीं; या प्रकाराला नॉन्मेलडिक् म्हणतात. 
 

आता ंहे जे प्रकार त्यामंध्येंडह नानागुणलक्षणप्रमाणानुंसार भेद होतातच. सोनॉडरटी हें त्यातंील एक 
लक्षण, व सोनॉडरटीमध्यें पाट्वची संख्या, रडजस्टर्, नादजाडतधमव, याचंा पडरणाम असतो. डशवाय आणखी 
एक लक्षण टेक्स्चर् ला येतें व तें सोनॉडरटीमुळें  येतें. कॉड्व  इत्याडदकातंील नाद जवळजवळचे असतील तर 
टेक्स्चर् डथक् होईल. उदाहरणाथव सागप हें रायाड् म सा ध या रायाड्पेक्षा ंडथक्. 
 

मोनोफोडनक् संगीताचें टेक्स्चर्  डथन् असणार. पण इतर प्रत्येक प्रकार डथक्  ककवा डथन् असू ं
शकतो. पुन्हा,ं तें टेक्स्चर् बदलंूडह शकतें. डशवाय, सुरुवातीला होमोफोनी–मग पॉडलफोनी वगैरे 
प्रकारक्रमभेद होऊं शकतात व त्यातंडह टेक्स्चर्चा भेद क्रमवार होऊं शकतो. हा क्रम जलद अथवा 
सावकाश, डनयडमत अथवा डनयमहीन, असाडह असू ंशकतो. 
 

आता ंनादबलभेदाकिे वळंू. 
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एकेका नादाचें सापेक्ष बल कमीअडधक होऊं शकतें व त्यातं स्फोट, आपात, आगम, क्षय, स्तंभन, 
डवराम आडद भेद असतात हें आपणासं माहीत आहे. हें पाडिमात्याकंिेडह आहे व असणारच. परंतु एका 
संपूणव गीतरचनेमधील नादबलभेद त्याचं्या अडधक जाणीवेंत असतात कारण त्याचं्याकिे जी मोनोफोनी 
आहे ती फारच अल्पसंख्य आहे. आपल्या मानानें त्याचंें संगीत एकूण डथक् टेक्स्चर्चेंच आहे. अशा या 
साकल्यरुपाच्या नादबलभेददृडष्टचा जो डवचार त्याला ते िाय्नाडमक्स् म्हणतात. (िुनाडमकोस् या ग्रीक 
शब्दाचा अथव ताकद असा आहे.) 
 

आपात तो स्फोत्सांदो (sfz). फोर्मतसीमो म्हणजे फार जोरानें (ff). मेत्सोफोते (mf) म्हणजे 
साधारण जोरदार. फोते (f) जोरदार. मेत्सोडपयानो (mp) साधारण हळुवार. डपयानो, (p) हळुवार. 
डपयानीस्ट्स्समो (pp) अगदीं कमी बलानें. बळ क्रमानें वाढत जाणें तें के्रशने्दो–के्रस्केण्िो–’ (cres.) बळ 
क्रमानें कमी होणें हें डदडमनूएदंो (dim). हें सापेक्ष आहे व त्यातं व्यस्ट्क्तस्वातंत्र्याला काहंीं वावं आहे. 
 

हें आपणासं डवशषे नाहीं. पण त्याचं्याकिे आणखी एक प्रकार आढळतो, तो वाद्यसंख्येमुळें 
उद्भवतो. त्याला व्हॉल्यूम् म्हणतात. छोट्या वाद्यसमहूापेक्षा ं अनेक वाद्यामुळें  होणारा आवाज मोठाच 
असणार, मग तो आवाज व तीं वाद्यें एकजातीयच का ंअसेनात. एका तंबोऱ्यापेक्षा ंचार तंबोऱ्याचंा घोष मोठा; 
तसेंच हें आहे. 
 

आडण गीत जसें पुढेंपुढें जातें तसा त्याचा व्हॉल्यूम् डह नानाप्रकारें बदलंू शकतो हें उघिच आहे. 
 

आता ंटेम्पो व मीटर् या दोन कल्पना वर्मणल्या पाडहजेत. 
 

टेम्पोमुळें संगीताची गडत डकती जलद अथवा मंद आहे तें कळतें. म्हणजे हें आपल्या दु्रततम–
अडतदु्रत–दु्रत–मध्य–डवलंडबत–अडतडवलंडबत आडद लयप्रकारासंारखें आहे. त्या वगेसंज्ञा पे्रस्तो, आलेग्रो, 
डववाचे, मॉदरातो, आदान्ते, आदागीयो, लेन्तो, लागो इत्याडद आहेत. पे्रस्तो सवांत जलद व लागो सवांत 
मंद अशी श्रेणी आहे. ही गडत नादबलभेदानें प्रतीत होते असें मानतात. गडत कमीअडधक अशी पालटते 
म्हणजे आपल्या गोपुच्छा इत्यडद यतींसमान प्रकार होतात; ते केवळ आस्ट्क्सलरान्दो व डरतादान्दो यानंींच 
सागंतात. असा फरक केल्यावर पुन्हा ं मूळच्या गडतवर यावयाचें तर ‘आ तेम्पो’ म्हणतात; गीताच्या 
सुरुवातीचीच गडत पकिावयाची असेल व सुरुवातीचाच भाग पुन्हा ंउमटवावयाचा असेल तर ‘दा कापो’ 
म्हणतात. 
 

टेम्पो हा नादबलभेदानें समजला जातो, परंतु नादाच्या ऱ्हस्वदीघवत्वामुंळें डह गडत व्यक्त होते ही 
‘स्वरागंकल्पना’ पाडिमात्यानंा ं आहेच. अशा गडतकल्पनेमध्यें ‘मीटर्’ व्यक्त होतो. ‘मीटर्’ हा पूवीं 
छंदचरणावंरून ठरे हें साडंगतलें  व ग्रीकाचें मुख्य चरणगणडह उल्लेडखले. ते डतस्रगण होते. परंतु पुढें १४व्या 
डक्रस्ती शतकानंतर मात्र चतस्र लय हा मुख्य झाला. आजची डलडप व पडरभाषा ही पूवींहून फार वगेळी आहे, 
पण जुनें पाहण्यातं येथें आपणालंा स्वारस्य नाहीं. पाडिमात्याचंी आजची स्वरागंभाषा पुढीलप्रमाणें आहे : 
 

कोणीएक कालभाग समजा आपण ‘२’ या मानाचा कल्पंू. तो त्याचंा ‘बे्रव्ह्.’ (त्याचं्या 
छंदलेखनपद्धडतमध्यें तो गुरु होतो व - असा डलडहला जातो.) बे्रव्ह्ला १ मानल्यास त्याचा अधवभाग जो 
सेडमबे्रव्ह्  त्याचें कालमान ½ म्हणावें लागेल. (हा त्याचं्या छंदलेखनपद्धडतमधील लघु,  ). अधा सेडमबे्रव्ह् 
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तो क्रोचे्च ककवा क्रोश,े कालमान ¼. अधा क्रोश,े ⅛, तो के्वव्हर्. १/१६ चा तो सेडमके्वव्हर् आडण १/३२ चा तो 
िेडमसेडमके्वव्हर्. (काहंीं शतकापूंवीं अधां सेडमबे्रह् तो डमडनम् आडण अधा डमडनम् तो क्रोश ेअसें मानीत, परंतु 
डमडनम्ची खूण ह्मणजे केवळ एक भरींव शून्य असे, आडण त्या खुणेचा बे्रव्ह्–सेडमबे्रव्ह् डवरामाचं्या खुणाशंीं 
घोंटाळा होई). 
 

खालील आकृडत पहा. 
 

 
 
१ ते ५ या क्रमाकंावंर बे्रव्ह् पासून सेडमके्वव्हर् पयंतच्या खुणा आहेत. ६ पासून १० पयंतच्या क्रमाकंावंर बे्रव्ह्
कालापासून सेडमके्वव्हर् कालापयंतचे स्तब्धताकाल दाखवले आहेत. िेडमसेडमके्वव्हर् काल नाद असल्यास 
क्रमाकं ५ ला ज्या दोन शेंड्या आहेत त्या चार दाखवायच्या, आडण जर तेवढी स्तब्धता असेल तर क्रमाकं 
१० ला दोन फादं्या आहेत त्या चार करावयाच्या. 
 

या खुणा सोईसंदभानुसार िाव्याउजव्या ककवा वरखालीं उलट्या करता ंयेतात. तें कसें तें क्रमाकं 
१७ व १८ यातं डदसेल. 
 

कोणत्याडह खुणेपुढें कटब डदलें  कीं त्या खुणेचा काल दीिपट होतो. क्रमाकं १५ मध्यें दीि सेडमबे्रव्ह 
व क्रमाकं १६ मध्यें दीि क्रोश ेडदसतो. हें तेवढ्या कालाचें अखंि रूप; दीि सेडमबे्रव्ह हा एक सेडमबे्रव्ह्  + 
एक क्रोश ेअशा दोन वगेळ्या नादामंध्यें वाटंलेला नाहीं. 
 

कटब खुणेच्या वर ककवा खालीं डदल्यास तुटक (स्तकािो) वाजवावयाचें. क्रमाकं १७-१८ मध्यें एक 
क्रोश ेइतका एकूण काळ असला तरी तो स्तकािो आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष नाद असा फार अल्पकाडलक आहे व 
उरलेला कालभाग स्वस्थ रहावयाचें आहे; जणू ंहें रूप=(क्रमाकं ५ ची खूण + चार खुणा क्रमाकं १० च्या) 
असें आहे. अथात् या ‘फोिीं’त व्यस्ट्क्तस्वातंत्र्य आहेच. 
 

एका के्वव्हर्ची शेंिी दुसरीच्या शेंिीला जोिून एक आिवी रेषा काढतात. क्रमाकं ११ चा अथव हा 
कीं तो चार के्वव्हर्काडलक नादाचंा डमळून एक ‘सपाट’ तुकिा आहे. क्रमाकं १२ मध्यें चार सेडमके्वव्हर्
काडलक नादाचंा एक सपाट तुकिा डदसेल. 
 

डतस्रलय कसा दाखडवतात हें क्रमाकं १३ व १४ मध्यें सापंितें. त्यातं ३ चा आंकिा व त्याखालचा 
कंस महत्त्वाचा. ३ या आंकड्यानें लयभाग डतस्र हें व्यक्त होतें; कंसामुळें जणूंकाय वरची आिवी रेषा पुसली 
जाते. क्रमाकं १३ चा अथव हा कीं एक क्रोश ेइतका काळ तीन समकाडलक नादामंध्यें वाटंला गेला, प्रत्येक 
नाद ⅓ क्रोशकेाळाचा. क्रमाकं १४ मध्यें एक आिवी रेषा कंसामुळें पुसली गेली, एक आिवी रेषा म्हणजे 
शेंिी उरली; याचा अथव, एक के्वव्हर् इतका काळ व्यक्त झाला–तो एकूण काळ; त्याचे ⅓ चे तीन समान 
नादभाग. 
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अशा जोिलेल्या खुणानंीं जे नाद होणार त्याचं्या मागेंपुढें सूक्ष्मकाल डवराम घेतात, त्यामुळें  तेवढा 
‘तुकिा’ अमुक असा स्पष्ट होतो. 
 

पूवीं केवळ डतस्र–चतस्रावंरच डनवाह होई; हल्लीं पंचमाशं, सप्तमाशं हेडह आले आहेत. ते कसे 
डलडहतात हें क्रमाकं १३ व १४ वरून जाणता ंयेईल. (क्रमाकं १३, १४ मध्यें आिव्या रेषा वर आहेत. परंतु 
सोईच्या परत्वें खुणा जेव्हा ंउलट्या डलडहतात तेव्हा ंरेषा खालीं येतात; अथव तोच रहातो). 
 

खुणेवर उलटा चादंतारा (फेमाता) असल्यास तो नाद ककवा ती कॉड्व ही डतच्या डलडखत काळाहून 
काहंीं अडधक लाबंवावयाची (ऑग्मेंटेशन््). यातं काहंीं इच्छास्वातंत्र्य घेता ं येतें. खुणेवर ककवा खालीं 
आिवा कंस म्हणजे स्तकािोच्या उलट, ‘अखंि’, वादन करावयाचें. एकाच उच्चतेच्या नादाच्या 
खुणाखंालीं तसा कंस(टाय्) असल्यास एकच अखंिनाद त्या एकूण काळाइतका मानावयाचा. 
 

कंप (डरल)्, मुरकी (मॉिवण्ट्), हरकत (टन्व ), घसीट (आपोज्जातूरा) असे अनेक स्वरालंकार व 
त्याच्या खुणा आहेत. त्यामुळें  ते अलंकार कालभागासाडहत वर्मणता ंयेतात. यातंडह व्यस्ट्क्तस्वातंत्र्य डमळतें. 
 

मात्र अधवस्वरातंरापेक्षा ंकमी स्वरोच्चता–नीचता नव्या खास खुणाडंशवाय डलडहता ंयेत नाहीं, आडण 
बारा सुराचं्या पद्धडतमध्यें त्याचंी गरजडह फारशी नसते; म्हणून हें सारें संगीत बहुशः सपाट सुराचं्या 
स्वरालंकाराचेंच होतें. मींि, हंुकार, अशा अलंकारानंा ंडलडपमध्यें वावं नाहीं. पण याचा अथव असा नव्हे कीं 
त्याचं्याकिे स्वरालंकारच नाहींत! 
 

वरील खुणा केवळ कालदशवक आहेत, स्वरोच्चतादशवक नव्हेत. स्वरोच्चता ठरते ती स्टाफ् नामक 
एकावर एक ओळी आंखलेली जी एक ‘डशिी’, डतच्यामुळेंच व केवळ डतच्यामुळेंच. डशिीवर वरील खुणा 
मािंावयाच्या त्या, त्या त्या इष्ट उच्चतेच्या रेघेवर अथवा दोन रेघाचं्या मधील मोकळ्या जागेवर. म्हणजे 
स्वरोच्चता ही (स्टाफ्वरील) उभ्या स्थानानें ठरते, दीघवत्वें हीं उपरोक्त खुणानंीं ठरतात, व नादक्रम हा 
आिवा, उजवीकिे, पुढें सरकतो. म्हणून पाडिमात्य सगंीत हें हॉडरझाँट्लडह आहे व व्हर्मटक्ल्डह आहे. 
आपलें  संगीत हें केवळ हॉडरझाँट्ल ् म्हणतात ते लेखनाकिे पाहून. पण आपले स्वरनादडह प्रत्यक्ष 
शरीरगोचर होतात ते उच्चतारूपानें म्हणजे ‘व्हर्मटकली’च! 
 

ज्याला आपण चरण म्हणतों त्यासमान तुकिा तो ‘बार्’. त्याच्या मागेंपुढें दुहेरी दंि काढतात. 
चरणाचे खंि ते ‘मेझर्’. मेझर्च्या (मागें) पुढें एकेरी उभा दंि काढतात. अशा एका मेझर्मध्यें डकती 
स्वरनाद आहेत, व ते प्रत्येकीं काय कालमानाचे आहेत, तें मीटर्नें ठरतें. आडण मीटर् अमुक हें दाखवणारे 
जे आंकिे ती ‘टाइम् डसग्नेचर्’. 
 

खंिाचें एकमान म्हणून समजा क्रोशएेवढा काळ मानला. तो वर साडंगतल्याप्रमाणें ¼ मापाचा, 
क्वाटवर् नोट्. एका मेझर्मध्यें समजा दोन क्रोश ेयेतात. तर हें २/४ (अथवा २ : ४) असें डलहावयाचें. (याचा 
आपल्या मात्रा–खंि–भाषेंत अथव हा कीं एका खंिातं पावमाते्रचे दोन नाद). २ : ४ ही ‘टाइम् डसग्नेचर्’ 
झाली. हा िूपल ् मीटर्. ३ : ४ म्हणजे पावपाव कालमानाचा एक असे तीन नाद मेझरमध्यें. हा डर्ल ्मीटर्  
ककवा थ्रीफोर् टाइम्. ४ : ४ हा क्वाड्र्ल ्मीटर् ककवा ही कॉम्न् टाइम्. ६ : ८ हा कापंाउंड् मीटर आहे, त्यातं 
१ : ८ कालमानाचा एकेक असे ६ नाद एका मेझर्मध्यें येणार. ९ : ८ , ८ : १२ असेडह कापंाउंड् मीटर् 
आहेत. 
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टेंपो व मीटर् हे नाचातं अडधक स्पष्ट डदसतात. हल्लींच्या डवशषे लोकडप्रय नाचाचें मीटर् पाडहल्यास 
मीटर्कल्पना स्पष्ट होईल. 
 

साराबान्द् : डवलंडबत, ३ : ४. इंस्ट्ग्लश ् डजर्ग: जलद, ६/८ ककवा ९/८. डमनूएः मध्यगडत, ३ : ४. 
हॉन् वपाइ्: मध्यगडत, ३/२ ककवा ४/४. पोलोनेऽज्: मध्यगडत, ३ : ४. काद्रीय्: मध्यगडत, ¼ – ६/८ – २/४ 
– ६/८ असा बदलणारा. पोलक्ाः जलद, २/४. माझकूाःमध्यगडत, ३ : ४. तारान्तेल्लाः जलद, ६/८. 
व्हाल्स्: मध्य अथवा जलद, ३ : ४. बोलेरोः मध्यगडत, २/४. ट ॅँगोः मध्यगडत, २/४. फॉक्स्रॉट्: मध्य ककवा 
दु्रत, ४/४. फान्दागंोः मध्यगडत, ३ : ४. रंबाःजलद, २/४. इत्याडद. 
 

वाचकानंा ंइंग्रजी कडवता कशी म्हणतात तें माहीतच आहे. ॥ ह  म्प्टीऽ । िा॔ म्प्टी । स ’ट् ऑन् अ । वॉ 
 ल ्॥ असा तो प्रकार असतो. प्रत्येक खंिाच्या सुरुवातीला कमीअडधक असा आघात येतो. आघात हें एक 
छंदलक्षणच असतें. हीच त्याचंी परंपरा’. तीच संगीतातं. मेझर् डदसतो कशानें, तर बहुधा व मुख्यत्वें मेझ्
रच्या सुरुवातीला आघात देतात ह्मणनू! [हीच आपल्या छंदडववेचकाचंी ‘टाळी पिते’ वगैरे कल्पना.] जसें वा॔न-टू-थ्री, 
वा॔न-टू-थ्री हा डरपल ्मीटर्; वा॔न्-टू-थ्री-फोर्, वा॔न्-टू-थ्री-फोर् हा क्वाड्रु्ल;् कॉम्न् टाइम्. आघाताला 
बीट् ह्मणतात. बार्च्या सुरुवातीचा ह्मणजे अगदीं पडहला बीट् तो िाउन्बीट्; कारण वाद्यमेळाचा नेता 
आपलें  दािंकें  (बेट्न्) त्यावळेीं जोरानें वरून खालीं करतो. 
 

यावरच पडिमात्याचंी डरद्म् कल्पना आधारलेली आहे हें लक्षातं घ्यावें! डरद्म् ह्मणजे टेंपो नव्हे; 
डरद्म् ह्मणजे मीटर् नव्हे. डरद्म् ही एक अडतशय संकुडचत कल्पना आहे व ती केवळ बीट्वर आधारलेली 
आहे!! सुट्या बारा नादामुंळें, पॉडलफोनी–हामवनीच्या अंगभतू रंजकतेमुळें, डरद्म् ची ही कल्पनाव्याख्या 
झाकंली जाते. पण डरद्म्चा संबंध केवळ आघाताशंीं आहे हें डवसरंू नये! त्याचंीं तालवाद्येंडह केवळ 
आघातनादाचंींच आहेत; नाना स्वरनादाचंीं, पाटाक्षराचंीं, वगेवगेळ्या खालीभऱ्या खुल्याबंद बोलाचंीं 
नाहींत. त्याचंी डरद्म् ह्मणजे आपला ‘लय’ नव्हे! त्याचंी डरद्म् ह्मणजे आपला ‘ताल’डह नव्हे; कारण सम, 
खाली हे प्रकार त्याचं्याकिे नाहींत. त्याचंी डरद्म् ह्मणजे आपला ‘करतलप्रडतडष्ठत ताल’डह नव्हे कारण 
आपल्या करतलप्रडतडष्ठत तालामध्यें नाना डनःशब्द डक्रयाकला आहेत व सशब्द डक्रयामंध्येंडह शम्या (ताल) व 
सडन्नपात असे बलभेद आहेत. हें कधींडह डवसरंू नये!! 
 

बलवान् आघातानंीं अथवा स्पष्टप्रतीत ऱ्हस्वदीघवत्वानंीं होणारी डरद्म् ती स्राँर्ग , अन्यथा ती वुईक्. 
आघात वा ऱ्हस्वदीघवत्वें (अथवा दोन्ही) जर अमुक एका साचं्याचीच पुन्हापंुन्हा ंयेत असतील तर ती डरद्म् 
रेग्युलर्, अन्यथा इरेग्युलर्. अशी डरद्म् कस्ल ् म्हणजे साधीसोपी असेल अथवा गंुतागंुतीची म्हणजे 
कॉम्प्लेक्स असू ंशकेल. असें डरद्म्चें वगीकरण करता ंयेतें. 
 

कसकोपेशन्् हा आि-डरद्म्चा प्रकार आहे. त्यामध्यें मुख्यतः काय होतें कीं, अनपेडक्षत डठकाणीं 
आघात होतो; तो आघात ज्या नादावर तो नाद लाबंवनू दुसऱ्या आघातावर नेला जातो. खालील 
उदाहरणातं छपाईच्या सोईसाठीं सेडमबे्रव्ह, क्रोश े इत्याडद खुणा न वापरता ं १,½ अशा केवळ 
कालभागदशवक अंकावंर भागवलें  आहे. पडहलीं तीन उदाहरणें फोर्फोर् टाइम्चीं आहेत, चौथें थ्रीफोर् 
टाइम्चें. आघात दाखवण्यासाठीं पाडिमात्य v ही खूण करतात तीच वापरली आहे. डवराम डकती काळ हें 
त्या कालभागाचा अंक कंसातं डलहून दाखवलें  आहे. 
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प्रत्येक उदाहरणातं खालीं १, २, ३, ४ वगैरे ओळीनें अंक आहेत ते व त्यामंधील काहंींवर v ही 
खूण, ही ‘अपेडक्षत’ डरदम् (समायडत) दाखवते. 
 

हा कसकोपेशन् प्रकार जाझ् नामक संगीतातं डवशषेत्वानें जाणवतो. 
 

साररूपानें, डरद्म्चा आढावा एवढ्यावरच संपतो. 
 

डरद्म् हा आघातावंरून ठरणार, आघात कोठें हें मेझर्वरून ठरणार, मेझर् हें मीटर्वरून ठरणार 
आडण मीटर् हा ऱ्हस्वदीघवत्वावरून ठरणार. असा डवचारातं व्याघात येतो. त्याची सोिवणूक पाडिमात्य 
लोक करतात ती स्रसे् आडण अ क्सेंट् या दोन वगेळ्या कल्पनावंरून. त्याचंा डवचार पुढीलप्रमाणें: “नादाचें 
बल वाढणें हा स्रेस्. आडण त्याचा पडरणाम तो अ क्सेंट्. अ क्सेंट्मुळें  ऱ्हस्वदीघवत्वातंडह भेद उत्पन्न होऊं 
शकतो. ज्या ंनादावर स्रेस आला तो नाद कदाडचत् दीघवडह होऊं शकतो. म्हणून डरद्म् ही केवळ आघातानें 
मोजली गेली तरी वस्तुतः ती आघात व ऱ्हस्वदीघवत्वामंधील डनयमन यामुंळें  डनमांण झालेली असते. [केवळ 
ऱ्हस्वदीघवत्व आडण स्वरनादाचें उच्चनीचत्व यावंरून आपला लयताल स्वरागंडनर्ममत असा होऊं शकतो; 
परंतु हें पाडिमात्या ंमध्यें नाहीं; डरद्म्ला आघात–स्रेस्–हा अवश्यच; हें लक्षातं घ्यावें!] आघात हे अडतशय 
बलवान् असतील ककवा मृदु असतील हें लक्षातं घेतलें  तर, डरद्म् ही कधीं बह्वशंीं ऱ्हस्वदीघवत्वातंच व्यक्त 
होऊं शकेल हेंडह ठरतें.” 
 

वरील डवधानातंील प्रत्येक डवधान तकव दुष्ट–शब्ददुष्ट आहे आडण शवेटीं हातीं काहंीच लागत नाहीं! 
 

चक्रापडि ही कशी अटळ राडहली तें पहा! कारण अ क्सेंट् ही कल्पनाच संडदग्ध आहे! पडरभाषाच 
गचाळ आहे. 
 

केवळ मेलिी ही डक्रस्तीशक ८०० नंतर गौण झाली, १२००–१४००–१५००–१६०० अशा शकाचं्या 
साधारण टप्प्यानंीं पॉडलफोनी, काउंटर्पॉइटं्, हामवनी, नानावाद्यें यानंाचं प्रामुख्य आलें . संगीताचा पसारा 
अफाट झाला पण त्याचें शास्त्र, त्याची तकव डचडकत्सा खोलवर गेली नाहीं. मूळचा ग्रीक् वारसा नष्टच जणू ं
झाला. जर केवळ मेलिीचा डवचार सखोल झाला असता तर मूळचें सूक्ष्मस्वरशास्त्र–एन्हामवडनक् आडद 
सप्तकें –अभ्यासलें  गेलें  असतें, स्वरोच्चतानीचता हीडह ताल उत्पन्न करंू शकते व नादबलभेदानें तो ताल 
स्पष्ट व्यक्त होऊं शकतो, हा भारतीय डवचार त्याचं्याकिे सहज आला असता. परंतु अनेक वाद्याचें 
नानानादघोष डनमाण करणें हेंच लक्ष्य, त्यामुळें  केवळ बारा सुरावंर स्वरमाडलका आधारणें प्राप्तच झालें ; 
अथात् या सुरासंाठीं ऑक्टेव्ह्चे (घाताकंश्रेणीनें) बारा समान भाग पािणें अपडरहायवच झालें . डशवाय 
डलडपकरणास अत्यतं महत्त्व आलें  आडण पडरभाषा दृडष्टगम्य, स्ट्स्थरडचत्ररूपाधाडरत झाली. पडरभाषेला 
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तकव शुद्ध डवचाराधार न राहता ंती स्वैरपणें वाढत गेली म्हणून ती डकत्येकदा परस्परव्यवच्छेदकडह राडहली 
नाहीं व बहुताशंीं अव्याख्यात आडण संडदग्ध राडहली. बारा सुराचं्या तोटक्या साधनामुळें  सूक्ष्मवणव, 
सूक्ष्मालंकार, नाना गमकें , हीं गौण झालीं व त्यामुळें  त्याचंें डलडपकरण, त्याचंा अभ्यास, वगैरे राहूनच गेलें . 
मूळ रुध्मॉस् शब्दाचा अथव ‘प्रवाह’ खरा, पण हा प्रवाह डक्रयेंतच राडहला, त्याचा डवचार थाबंला. इतकें च नव्हे 
तर त्यावरून डनघालेल्या डरद्म् शब्दाचा अथवच पालटला, आकंुडचत झाला. त्यामुळें  जें नुकसान त्याची 
भरपाई टेम्पो व मीटर् या शब्दानंीं करण्यातं येऊं लागली. परंतु अशी भरपाई डकती होणार? कारण मुळातं 
टेम्पो हा शब्द अडतव्याप्त व त्याचा अथव संडदग्ध; आडण मीटर् शब्द छंदावरून आलेला व छंदःशास्त्रच लंगिें. 
वाद्यघोष प्रमुख झाल्यामुळें  तालवाद्यामंध्यें आपल्या तबला–पखवाजासंमान वाद्यें येऊं शकलीं नाहींत; 
आलीं तीं हल्लीं बाँगो–कागंो वगैरे नावंानीं ओळखलीं जाणारींच आलीं. आडण हामवनी– पॉडलफोनीच्या 
अमयाद वैडवध्यामुळें, तालनामक वस्तुला प्राधान्य आलें  नाहीं. मागव, ग्रह, लय, स्थूल अंगें, यडत एवढेंच 
राडहलें . खालीभरी, खुलेबंदपणा, खंि, नानाजाती, वजन, िौल, स्वरागंलय या वस्तूच आल्या नाहींत. 
डरद्म् हा तोकिा राडहला तो डक्रयेंत तसा डवचारातंडह. 
 

परंतु पाडिमात्य आधुडनक लोकातं भारतीयाहूंन अडधक डवचारवतं आहेत; अडतशय चौकस, 
तकव डनष्ठ, प्रयोगडनष्ठ, व्यासगंी शास्त्रीपडंित खूप आहेत. त्यानंीं डरद्म्चा असा डवचार न करता संगीताची 
गडत हा डवषय अभ्यासला, त्यातं खूप प्रगडत केली. परंतु तोंपयंत श्रवणसाधनें इतकीं अनेकडवध व असंख्य 
झालेलीं कीं, डवचारातं ‘प्रश्न अमुक’ ही नेमकी डनडिडत कडठण. त्यातंच पडरभाषेची सदोषता आडण 
डवचारपरंपरेचा अभाव. म्हणून हा शुद्ध, ग्राह् डवचारडह अजून संडदग्धरूप, अपूणव आडण चाचंपिणाराच 
आहे. 
 

त्या डवचारामध्यें िाय्नाडमक्स् आडण फॉम्व  हे दोन नव ेशब्द आले. 
 

िाय्नाडमक्स् हा डवचार मुख्यतः नादबलडवषयक आहे. (िुनाडमकोस् म्हणजे बळ हा मूळ ग्रीक् 
शब्द). िाय्नाडमक्स् मध्यें एकेका नादाचें नव्हे तर एकेका पूणव रचनेचें बळ डवचारातं घेतलें  जातें. हें बळ 
घिीघिी बदलत जाणार त्या क्रमगडतचाडह डवचार त्यातं होतो. म्हणजे असें झालें  कीं, आपली डरद्म् 
कल्पना तोकिी पिते डतच्या भरीला काहंीं अडधक घातलें  पाडहजे या जाणीवेंतून िाय्नाडमक्स् हा डवचार 
सुरू झाला. त्या डवचाराची सुरुवात डरद्म्नें होणार खरी, पण डरद्म् म्हणजे टेम्पो नव्हे व मीटर्डह नव्हे, डरद्
म्–टेम्पो–मीटर् याचंा एकत्र डवचार करणें अवश्य आहे; हें िायनाडमक्स्मधील आद्यप्रमेय. डरद्म् व टेंपो 
कायम ठेवनू केवळ मीटर् बदलला तरी गीतगडतमध्यें फरक जाणवतो; डरद्म् व मीटर् कायम ठेवनू केवळ 
टेम्पो बदलला तरी तसेंच होतें; आडण टेंपो व मीटर् कायम ठेवनू केवळ डरद्म् म्हणजे आघातकालस्थानें 
बदललीं तरीडह तेंच होतें. आडण हे बदल एकसाथ आडण एकाच रचनेंत अनेकवारडह व नानाडवधडह होऊं 
शकतात. या सवांचा अभ्यास िाय् नाडमक्स् मध्यें होतो. 
 

डरद्म्, टेम्पो, मीटर् याजंबद्दल जें पूवीं डलडहलें  त्यातं डदसलेंच असेल कीं या प्रत्येकातं अनेक 
घटक आहेत. इतकें च नव्हे तर वाद्यसंख्या व डतचें एकूण नादबल (व्हॉल्यूम्) हेडह घटक त्यातं धरले 
पाडहजेत. या प्रत्येक घटकाचा एकूण रचनेच्या संदभांत सुटासुटा व डशवाय इतर घटकाचं्या संदभांत डवचार 
करावयाचा, आडण नंतर सवव घटकाचंा एकडत्रत डवचार करावयाचा, हें डकती दुष्कर आहे तें आता ंसहज 
डदसेल. म्हणून िाय् नाडमक्स्चा नीट अभ्यास संपूणव, सुसंगत, तकव शुद्ध असा झालेला नाहीं; ती एक 
स्थूलकल्पनाच अशी अजून राडहली आहे. 
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पुन्हा, िाय्नाडमक्स् मध्यें स्रक्चर्चाडह डवचार अवश्य होतो; कारण स्रक्चर् हेंडह नादबलभेदाचें 
एक कारण होऊं शकतें! आडण स्रक्चर्चाच डवचार एकूण डकती डवस्तृत व गंुतागंुतीचा आहे हेंडह वर जें 
स्रक्चर् बद्दल डलडहलें  त्यावरून डदसेल. 
 

एकूण रचनेचें स्रक्चर् तपासण्यासाठीं, त्यातंील फेरबदलाचंा क्रम जाणण्यासाठीं, फॉम्व हा शब्द 
डनघाला. फॉम्व म्हणजे एकूण रचनाघटनेचा मािंाचा प्रकार. डलडपकिे पाडहल्यास एकेक फॉम्व म्हणजे 
एकेक “आकृडतबधं;” पण कानानंीं ऐकावयाचें तर “श्राव्यकृडतची जिणघिण.” परंतु केवळ स्रक्चर् 
म्हणजे फॉम्व असें म्हणत नाहींत. फॉम्वला स्रक्चर् असतें, आडण इतरडह गुणलक्षणें असतात. 
 

प्रमुख मेलिी आहे कीं पॉडलफोनी कीं हामवनी? डतची डरद्म् स्राँर्ग कीं वुईक्? थीम् एक कीं अनेक? 
अनेक असल्यास त्या परस्परसंबद्ध कीं काय? असल्यास कशा? (असेंच टेम्पो व मीटर्  बद्दल.) रडजस्टस्व 
डकती व कोणतीं? नादधमव कसेकसे? की–फीकलर्गचा प्रकार कोणता व कसा? एकूण रचना डकती दीघव 
आहे? सवांत एकडजनसीपणा डकती? वैलक्षण्य–व्यडतरेक डकती, कसा, काय तऱ्हाचंा व कोठेंकोठें? या 
प्रश्नाकंिे फॉम्वच्या डवचारातं प्रथम पहावें लागतें. 
 

पुन्हा,ं एकूण जिणघिण ही सेक्शनल,् व्हेडरएशन्ल,् कॉण्रापुंट्ल,् कापंाउंड्, अशा प्रकाराचंी 
नानाडवध असते, आडण याडंशवाय ‘फ्री’फॉम्वडह असतो. या प्रत्येकातं ‘फे्रज्’ म्हणजे स्वरवाक्यें (खरें पहाता ं
डमश्रनादवाक्यें) पाहणें अवश्य असतें; म्हणजे त्यातं नादगडत ही आलीच. येणारच. कारण पडरभाषा काहंीडह 
केली तरी संगीत हें कालक्रमाडधडष्ठतच आहे. 
 

स्रक्चर्ला ‘पोत’ म्हटलें  तर फॉम्वला ‘वाण’ (‘पेठ’) म्हणावें लागेल. आडण त्याचा एकएक नमुना 
म्हणजे तें तें ‘सणंग’. 
 

म्हणजे फॉम्वचा डवचारडह अफाट होतो व तोडह मोठा तकाडधडष्ठत, सुव्याख्यात होतो असें नव्हे. 
 

तरीसुद्धा ंया सवव डवचारामध्यें आपणालंा घेता ंयेण्यासारखें असें खूप आहे. एवढेंच कीं त्याचंें काय 
आहे तें पाहून, आपणासं त्यातं खरोखर ग्राह् तें काय तें पारखून छेिून, तें आपल्या संगीतडवचारातं कोठें 
कसें बसेल, त्यासाठीं काय फेरफार करावा लागेल हें ठरवनू, नंतर आपल्या पडरभाषा–परंपराशंीं तसें तें 
जुळतें करून, मगच आपल्या डवचारामध्यें दाखल केलें  पाडहजे. 
 

केवळ डरद्म्चा असा डवचार फारसा होऊंच शकत नाहीं. जो काय होऊं शकतो त्याचें सार वर 
डदलेंच. अशा डवचारानें समाधान होणें अशक्य. म्हणून संगीतज्ञ पाडिमात्य बुडद्धमतंानंीं प्रश्नच बदलला. 
संगीत जें पुढें पुढें जातें, त्याचें कालक्रमलक्षण कशा प्रकारचें असतें व त्याची डसडद्ध कशी होते, असा प्रश्न 
समोर ठेवला. म्हणजेच “लयतालडवचार” सुरंू केला! पण हा डवचार ‘द टाइम्–एलेमेण्ट् इन् म्यूडझक्’ या 
मुद्याचा होय. तो डरद्म् या अडतशय संकुडचत डक्रयाकल्पनेचा नव्हेच नव्हे. परंतु डकत्येकदा कोणीकोणी 
टाइम्–एलेमेण्ट् (कालक्रमलक्षण) आडण डरद्म् (आघातक्रमलक्षण) यामंध्यें गफलत केलेली आहे. 
 

पाडिमात्य ‘लयतालडवचारा’मध्यें िाय्नाडमक्स्, फॉमव, टेक्स्चर, सोनॉडरटी, टोन डलटी, मेलडिक् 
प्रोगे्रशन््, हामवडनक् प्रोगे्रशन््, या प्रत्येक मुद्याकिे पहावें लागतें; त्या प्रत्येक मुद्याच्या धोरणातूंनच टेम्पो, 
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मीटर्, डरद्म् हे पहाव ेलागतातः कारण त्यातंील एक घटक जरी बदलला तरी नादक्रमातं बलभेद–
ऱ्हस्वदीघवत्वभेद–उच्चनीचत्वभेद यापंकैीं काहंीं बदललेलें  प्रतीत होतें. उदाहरणाथव केवळ की–फीकलर्ग 
सारखें बदलत नेलें  तरीसुद्धा ंलयमानप्रतीडत उत्पन्न होऊं शकते. (‘डरद्म्’ बदलत नाहीं!) म्हणून हा डवचार 
रीतसर करावयाचा तर एकेक डवषयभाग अलग करून, प्रत्येकाचा डवचार स्पष्ट करून, मग एक 
सम्यक्परीक्षा करावी लागते. यापंकैीं जे स्पष्टप्रतीत, स्पष्टपडरभाषेचे भाग त्याचंा डवचार रीतसर होऊं शकतो. 
आधुडनक वैज्ञाडनक प्रयोगशीलता, तकव पद्धडत, डचिव्यापाराचंा बुडद्धडनष्ठ डवचार, आधुडनक उच्चार–
डशक्षाडवज्ञान, इत्यादींमुळें  हें जेवढें नीट रीतसर होतें. तेवढा त्याचंा डवचार आपणासं उपकारक होतो आडण 
त्यामुळें तेवढा काहंीं भाग या पुस्तकातं दाखल केलाडह आहे. डवशषेतः तालडववके या भागातंील उिराधांत 
हें डदसेल. इतर भाग आगामी पुस्तकातं यथाक्रम–यथावकाश घेतला जाईलच. 
 

परंतु त्याचें हे डवषय संडदग्ध कल्पना, स्थूलडवधानें, तकव हीन परंपरा, दुष्ट पडरभाषा इत्यादींमुळें 
िागळलेले आहेत. रूढ झालेली पडरभाषा, डक्रयेला पायाभतू कल्पना, यातंील दोष आता ंटाकून देता ंयेत 
नाहींत. आडण डवचारसाधन जे डक्रयाघटक ते पॉडलफोनी–हामवनी–वाद्यबाहुल्य यामुंळें  अडतशय आहेत; 
त्यामंध्यें सारखी भरच पित आहे. म्हणून त्याचंा एकूण ‘टाइम्–एलेमेण्ट्’चा डवचार अगदींच धूसर राडहला 
आहे. म्हणजेच आपला लयतालडवचार जेवढा सुस्पष्ट सुव्याख्यात होतो तसा तेवढा त्याचंा नाहीं व पुढेंडह 
होईलसें म्हणता ंयेत नाहीं. 
 

परंतु वरील डदशनेें डवचार करणारे लोक त्याचं्याकिेडह फार थोिे. कल्पनातरंग नाचवनू शब्द 
उधळणारे साडहत्य–सौंदयव–मानस–शास्त्रीच जास्त. अशाचंें डलखाण वाचावयास सोपें आडण गुलगुडलत 
अथवा लब्धप्रडतडष्ठत. त्यानंीं कोठलें  काहंीं उचलून त्यावर भारुिें रचलीं. तींच लोकडप्रय! रोमॅँ रोला,ं बनवड्व 
शॉ, अशा साडहस्ट्त्यक संगीतज्ञानंीं या मंथनाला हात लावण्याचें धाष्ट्यव केलें  नाहीं. हॉ्डकन्स्नें डबचाऱ्यानें 
अभ्यास केला व त्याचं्या छंदःशास्त्राला काहंीं वैचाडरक भडूमका देण्याचा प्रयत्न केला. 
 

पण आपल्याकिे हॉ्डकन्स् पेक्षा ंटी.एस्. एडलयट्लाच मान; कडव म्हणून नव्हे तर “डवचारवन्त” 
म्हणून. असेंच आपल्या संगीतातं! परंतु त्याचं्या संगीतातंील डरद्म्ची कल्पना खरोखरच या अनुबधंातं 
डलडहल्याप्रमाणेंच आहे. 
 

हा अनुबधं केवळ उधारउसनवारीनें सजडवलेला नाहीं; लेखकानें त्याचं्या देशातं त्याचं्या 
संगीतज्ञाजंवळ काहंीं थोिा अभ्यास केलेला आहे. परंतु तो अत्यल्पच असणार; पाडिमात्य संगीत पूणव 
जाणावयाचें तर नवा जन्मच घेतला पाडहजे. अथात् येथें पुष्कळसा भाग गं्रथोस्ट्क्तवरून घेतला आहे आडण 
काहंीं वाक्येंसुद्धा ंरूपातंडरत केलेलीं आहेत. पण आधारगं्रथ हे प्रमाणगं्रथ आहेत कीं नाहींत हें तपासलें  आहे 
व प्रत्येक डवधान स्वतःच्या अनुभवाशीं पारखून घेतलें  आहे. 
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पणरणशष्ट१ 
 

सदंभण.आधार.साधनें 
 

गं्रथाचं्या प्रडसडद्धचा स्थलकाल देता ं आला असता तर समाधान झालें  असतें; परंतु डटपणाचंी 
जमवाजमव कैक वषांचीं नानास्थळींचीः त्या त्या वळेीं हा तपशील डटपून ठेवलाच होता असें नाहीं. या 
यादींत भौडतक डवज्ञानाडद डवषयाचें गं्रथ नाहींत, कारण ते काहंीं पूववडशक्षणाडवना समजणार नाहींत. 
त्याचप्रमाणें डनयतकाडलकाडदकातंील स्फुट लेख नाहींत व केवळ नोटेशन्चीं पुस्तकें डह नाहींत. येथील 
गं्रथातंील मतें प्रस्तुत लेखकाला मान्य आहेत असें नव्हे : कैकाचं्या डवरुद्ध भडूमका त्यानें घेतली आहे. 
 

प्रास्ट्प्तस्थळें  : मंुबई— युडनव्हर्मसटी, भारतीय डवद्याभवन, बाँम्ब े ब्रॅँच ऑफ द रॉयल एडशयाडटक 
सोसाय् टी, मंुबई मराठी गं्रथसंग्रहालय. पुणें– भािंारकर ओडरएण्ट्ल डरसचव इस्ट्न्स्टटू्यट. मद्रास–सेंरल 
लाय् ब्ररी, युडनव्हर्मसटी लाय्ब्ररी. कलकिा–सेंरल लाय्ब्ररी, युडनव्हर्मसटी लाय्ब्ररी. लखनउ– 
युडनव्हर्मसटी लाय्ब्ररी. कानपुर–गयाप्रसाद लाय्ब्ररी. लंड्न–इंडिया ऑडफस, डब्रडटश म्यूडझय्म. मुय्न्शने्
– मास्ट्क्सडमडलय् न यूडनव्हर्मसटेट्. येऽना– फ्रीडड्रश डशलर यूडनव्हर्मसटेट. बेर्मलन्–अलेक्झािंर हुम्बोल्ट 
यूडनव्हर्मसटेट्, टेडश्नशने् होख्स्श्यूलऽ, फ्राइयऽ यूडनव्हर्मसटेट्. पारी–डबस्ट्ब्लओतेक्नाडसओनाल,् ईकोल ्
नॉमाल ्स्युपीडरएर्. काहंीं खासगी संग्रह. 
 

संके्षपडनदेश – [इ]ं = इंस्ट्ग्लश,् [ज] = जमवन्, [फ्रें ] = फ्रें च्, [उ] उदूव, [फा] = फासी, [स]ं = 
संस्कृत, [गु] = गुजराती, [बं] = बंगाली. मराठीला डनदेश नाहीं. 
 
अस्ट्ग्नपुराणम् (आनंदाश्रम आवृडि) [स]ं 

अस्ट्ग्नहोत्री. मराठी वणोच्चारडवकास 

अन्नंभट्टः. तकव संग्रह : (आठल्ये– बोिस– संपाडदत मंुबई आवृडि) 
[स ंइ]ं 

अपेल. द नोटेशन् ऑफ पॉडलफोडनक म्यूडझक, ९००–१६०० [इं] 

‘अप्रबुद्ध’. पातंजलयोगसूत्र, पाद १. [इं] 
अब्दुल करीमखा.ं स्वरप्रकाश भाग १, २. 

अडभनवगुप्तः. अडभनवभारती (नाट्यशास्त्रम्– अंतगवत. बिोदा आवृडि.) 
[स]ं 

अडभनवगुप्तः. ध्वन्यालोकलोचन : [सं] 

अभ्यंकर, वासुदेशास्त्री. सववदशवनसंग्रह : [स]ं 
अभ्यंकर, वासुदेशास्त्री. अष्टाध्यायीचें मराठी भाषान्तर (पातंजलमहाभाष्य) भाग १ 

ते ८ (आठव्या भागातं काशीनाथशास्त्र्याचंें सहकायव) 
अमीर खुस्रौ. डरसाला [उफा] 

अय्यर,सी.एस्. द ग्रामर ऑफ् साउथ इस्ट्ण्िय्न म्यूडझक [इ]ं 
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अहोबलः. संगीतपाडरजात : (काशी आवृडि) [स]ं 

  
आचरेकर, गं. डभ. मत्सरीकृता मूच्छवना भाग १, २ 

आचरेकर, बा. गं.. भारतीय संगीत व स्वरशास्त्र 

आडदत्यराम. संगीताडदत्य [गु] 
आनंदवधवनः. ध्वन्यालोक : (डनणवयसागर आवृडि) [स]ं 

आयंगार, के. व्ही. रंगास्वामी. अ डहस्टरी ऑफ् इस्ट्ण्िया भाग १ [इं] 

आयंगार, रंगरामानुज. डहस्टरी ऑफ साउथ इस्ट्ण्िय्न (कनाडटक) म्यूडझक [इ]ं 

आयवभट्टः. आयवभटीयम् [स]ं 
आल्योिा. आय्डियाडलस्ट्स्टक रीॲक्श्न अग्येन्स्ट सायन्स भाग १, २ 

[इं] 
  

ईट्न्, आर्. एम्.. डसम्बॉडलझ्म ॲण्ड् ुथ [इ]ं 

ईश्वरकृष्णः. साखं्यकाडरका (गौिपादभाष्यासडहत) (डत्रवदं्रम् आवृडि) 
[स]ं 

  
उलम्न. सेम स्ट्ण्टक्स–ॲन इण्रोिक्श्न टु द सायन्स ऑफ 

मीऽकनग [इं] 

  
ऊल्यनॉफ अ डहस्टरी ऑफ जाझ इन अमेडरका [इं] 

  

अॅलन. डफलॉसफीज ऑफ म्यूडझक्ल डहस्टरी [इ]ं 
अशब्ी, िब्ल्यू. आर. इण्रोिक्शन टु काय्बनेडटक्स [इ]ं 

  

एङ्गेल्स, फ्रीड्डरश. हेन्व ऑय्गेन ड्(उइः) करग्ज उम्व लत््सुंग देयर 
स्ट्व्हसन् शाफ्ट [ज]. इंग्रजी भाषान्तर : ॲस्ट्ण्ट 
ड्(उइः)करग, अडधकृत आवृडि ‘म्येझ्दुनाराद्नाया 
क्नीऽगा’चीच फक्त. 

एकिर्गटन, आथवर. द नेचर ऑफ द डफडझक्ल वऽल्िव [इं]. 

एडलस, ए. जे.. ऑन द सेन्शशेन््स ऑफ टोन (हेल्मोल्त्स्च्या जमवन 
महागं्रथाचें सटीप डवस्तृत डववाद्य भाषान्तर). [इं] 

  

ऑग्िन ॲण्ि डरचड्वस आय. ए. द मीऽकनग ऑफ् मीऽकनग [इ]ं 
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ओ’कॉनर, जे. िी. फोनेडटक्स् [इं] 
ओंकारनाथ ठाकूर. प्रणवभारती [कह] 

ओगले. संस्कृत काव्यशास्त्राचा इडतहास (काणेकृत इंग्रजीचें काहंीं 
फरकानें अडधकृत भाषातंर) 

  

कडपलेश्वरी, बा. ल. श्रुडतदशवन 

‘ककलदजी.’ संगीतपाडरजात [स ंकह] 

कडव, िॉ. रामकृष्ण. भरतकोशः [स ंइं] 

काणे, पा.ं वा.. साडहत्यदपवण 

काणे, पी.व्ही. डहस्टरी ऑफ संस्कृत पोएडटक्स [इ]ं 
काण्ट्, एमानुएल.् डक्रटीक देयर प्राक्टीशने् फेनुवन्फ्ट [ज] (ज़ाम्लंुर्ग गोएशने् 

आवृडि) 
काण्ट्, एमानुएल.् डक्रटीक देयर राय्नेन फेनुवन्फ्ट [ज] (ज़ाम्लंुर्ग गोएशने् 

आवृडि). 
कामाय्केल,् आर्. िी. द लॉडजक् ऑफ् डिस्कव्हरी [इं] 

कालेलकर, ना. गो. ध्वडनडवचार 

कालेलकर, ना. गो. भाषा आडण संस्कृडत 

कालेलकर, ना. गो. भाषाचं्या के्षत्रमयादा 
काळे, डव. रा. मृदंगवादन भाग १ 

ककबल ्(संपादक). अ नाटमी ऑफ मेमरी [इ]ं 

कंुटे महादेव मोरेश्वर. स्ट्व्हडसडसट्यूड्स ऑफ डद आयवन डसस्ट्व्हडलझेशन् इन 
इस्ट्ण्िया [इ]ं 

क नन, वॉल्टर. द डवझ्िम ऑफ द बॉिी [इं] 

केतकर, गोदावरी. भारतीय नाट्यशास्त्र 

केतकर, श्री. व्य.ं प्राचीन महाराष्र भाग १ : सातवाहनपवव 

केतकर, श्री. व्य.ं महाराष्रीय ज्ञानकोश, प्रस्तावनाखंि १ ते ५ 
केदारभट्टः. वृिरत्नाकर : [स]ं 

केमकर. वृिडचत्र 

केमकर. वृिमडणमाला 

केडलंगर्, एफ्. एन्.. फाउंिेश् न्स ऑफ् डबहेस्ट्व्हयर्ल रीसचव [इं] 
केलव्ाि, मीनप्पा व्यंकप्पा. गान्धवोपडनषद् भाग १ मूलाधार [मगुकह] 

केवलानंदसरस्वती. मीमासंादशवनम् 
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केळकर, नरकसह कचतामण. संस्कृत डवदे्यचें पुनरुज्जीवन 

कॉफ्का. डप्रस्ट्न्स्ल्स ऑफ् गेष्टाल्ट साय्कॉलजी [इ]ं 
क्(ओएः)लर, व्होल्फ्गागं. गेष्टाल्ट साय्कॉलजी [इ]ं 

क्(ओएः)लर, व्होल्फ्गागं. िाय्नाडमक्स इन साय्कॉलजी [इं] 

क्(ओएः)लर, व्होल्फ्गागं. द प्लेस ऑफ व्ह ल्य ूइन अ वऽल्िव ऑफ फ क्ट्स [इं] 
कोल्हटकर, कृ. के. भारतीय मानसशास्त्र अथवा साथव आडण सडववरण 

पातंजल योगदशवन 
कोवाला्स्ट्स्क, लाज्झ् ला्. पॉडझडटस्ट्व्हस्ट डफलॉसफी [इं] 

कोसर, लेडवस. द फंक्शन्स ऑफ् सोशल कॉन्स्ट्फ्लक्ट [इं] 

कोहलः. संगीतमेरु : (डत्रवदं्रम् आवृडि) [स]ं 

डक्रस्ट्ल, िेस्ट्व्हि. कलस्ट्ग्वस्ट्स्टक्स [इ]ं 
क्रोचे, बेनेदेिो. आएस्थेडटक्स अ ज अ सायन्स ऑफ एक्स्पे्रशन् अ ण्ि जेनर्

ल कलस्ट्ग्वस्ट्स्टक्स [इं] 
क्लेमंट्स्, सी. ई. इण्रोिक्शन टु द स्टिी ऑफ इस्ट्ण्िय्न म्युडझक [इं] 

  

गंगाधरसूडरः. काणादडसद्धान्तचडंद्रका [स]ं (कत्रवद्रम् आवृडि) 
गाय्की. ग्ल ण्ड्स रेग्युलेकटग पसवन डलटी [इं] 

(गंगोपाध्याय) गागुंली. रागज ॲण्ि राडगणीज [इ]ं 

गुगन्बगवर्. ए जेनर्ल ्डहस्टरी ऑफ् द डक्रडियन ईरा भाग १ ते ३ [इ]ं 

गोच्छाल्क्. आट्व ॲण्ि द सोशल् ऑिवर [इं] 
गोिबोले, प. ब. (परशुरामपतंतात्या). वृिदपवण 

गोडभलः. पुष्यसूत्रम् (काशी आवृडि) [स]ं 

र्ग(ओए)टे, योहान व्होल्फ्गागं. ओस्ट्–व्हेस्टडलशर डिवान [ज] 

र्ग(ओए)टे, योहान व्होल्फ्गागं. ऊंटरहाल्टंुगेन डमट एकमान [ज] 

गोंयबाब (वालावलीकर), शण.ै कोंकणी नादशास्त्र 

गोंयबाब (वालावलीकर), शण.ै गोंयकाराचंी गोंयाभायली वसणूक 
गोस्वामी, के्षत्रमोहन. संगीतसार [बं] 

गोळे, महादेव डशवराम. ब्राह्मण आडण त्याचंी डवद्या 

गे्र, सेडसल. अ डहस्टरी ऑफ म्यूडझक [इ]ं 

  
घनश्यामजी. मृदंगसागर! [कहदी] 

घाटगे. कुिाळी 
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घोष, चन्द्रमोहन. च्छन्दःसारसंग्रह : [स]ं 
घोष, मनोमोहन. डद अडभनयदपवणम् (सटीक इंग्रजी भाषान्तर) [इं] 
घोष, मनोमोहन. द नाट्यशास्त्र. भाग १, २ (सटीक इंग्रजी भाषान्तर) [इं] 

घोष, मनोमोहन. द पाडणनीय डशक्षा (सटीक इंग्रजी भाषान्तर) [इ]ं 

  
चतुरपंडितः, भरतपूववखंिडनवासी. श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम् [स]ं 

चरकसंडहता अध्याय ७ [स]ं  

चेरी, कॉडलन. ऑन ह्मू्न कॉम्युडनकेशन् [इं] 

चेस, स्ट्युअटव. द डटरनी ऑफ वड् वस [इं] 
चॉम्स्की, नोआम. आस्पेक्ट्स ऑफ् द डथयरी ऑफ डसण्ट क्स [इ]ं 

चॉम्स्की, नोआम. डसण्ट स्ट्क्टक स्रक्चसव [इ]ं 

  
जगदेकमल्लः (चालुक्य). संगीतचूिामडणः [स]ं 

जयकीर्मतः. छन्दोनुशासनम् [स]ं 

जेम्स, वुइल्यम. प्र ग्म डटझ्म [इं] 
जेम्स, वुइल्यम. साय्कॉलजी [इं] 

जेम्स, वुइल्यम. डप्रस्ट्न्स्ल्स ऑफ साय्कॉलजी भाग १, २ [इं] 

जेस्पसवन्, ऑटो. लॅँस्ट्ग्वज : इट्स नेचर्, डिव्हल्मेण्ट ॲण्ड् ऑडरडजन 
[इं] 

जॉज्व, िब्ल्य.ू एच.. द सायस्ट्ण्टस्ट इन ॲक्श् न [इं] 

जोग, द. वा.. भारतीय दशवनसंग्रह 
जोग, द. वा.. साखं्यकाडरका – कौमुदीप्रकाश [स.ं मराठी] 

जोग, रा. श्री. अडभनव काव्यप्रकाश 

जोग, रा. श्री. सौंदयवशोध व आनंदबोध 
जोन्स्, अन्स्टव. द लाइफ ॲण्ि वकव  ऑफ डज़ग्मुण्ि फ्रॉय्ि [इ]ं 

जोन्स्, ि डनयल.् द फोनीम – इट्स नेचर अॅँि यूऽज 

जोन्स्, सर वुइल्यम्. एडशयाडटक डरसर्मचस [इं] 
जोन्स्, सर वुइल्यम्. डसलेक्टेि पेपसव [इ]ं 

जोशी, द. के.. भजनी मृदंगवादन 

जोशी, ना. ग.. तुलनात्मक छन्दोरचना 

जोशी, ना. ग.. मराठी छन्दोरचना 
जोशी, ना. ग.. मराठी छन्दोरचनेचा डवकास 
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झा, गंगानाथ. द तत्त्वकौमुदी [इ]ं 
  

टागोर, राजा एस्. एम् .  
(=ठाकूर, सुरेंद्रमोहन). 

कहदु म्यूडझक्ल इन्स्ुमेंट्स [इं] 

टागोर, राजा एस्. एम् .  
(=ठाकूर, सुरेंद्रमोहन). 

यूडनव्हस्वल डहस्टरी ऑफ म्यडूझक [इ]ं 

डटळक, बा. गं.. श्रीभद्भगवद्गीतारहस्य अथवा कमवयोगशास्त्र 

टेंब,े गो. स. कल्पना–संगीत 

टॉि, जे. ॲनाल्स ॲण्ड् ॲण्टीडक्वटीज ऑफ् राजस्थान [इ]ं 

टॉम्सन, ड्’आसी. ग्रोऽथ ॲण्ि फॉमव [इं] 
टॉल्मन्. डरलेडटस्ट्व्हटी, कॉस्मोजेनी ॲण्ि थमोिाय्नाडमक्स [इं] 

  

ठाकूर, सुरेंद्रमोहन. यंत्रके्षत्रदीडपका [बं.] 
  

डंक, जे. एल. ऑडरडजन ॲण्ि स्रक्चर ऑफ् डरद्म [इं] 

िन्, जे. िब्ल्य.ू इण्ूजन्स? [इ]ं 
िन्, जे. िब्ल्य.ू द सीडरयल यूडनव्हसव [इं] 

िान्त्स. िाय्नाडमक डिस्सोनन्स इन नेचर ॲण्ि द आट्वस् [इं] 

िाह्ाभाई डशवराम. संगीतकलाधर [गु] 

िे, क प्टन. द म्यूडझक ॲण्ि म्यूडझक्ल इन्स्ुमेंट्स ऑफ सदनव 
इस्ट्ण्िया 
(अल्पसंख्य प्रतींची सडचत्र दुर्ममळ आवृडि) [इं] 

िे, एन. एल. डजऑग्राडफक डिक्शनरी ऑफ एऽन्शण्ट इंडिया [इ]ं 
ड्यूई, जॉन. हाउ वुई कथक 

ड्यूई, जॉन. एसेऽज इन एक्स्पेडरमेंट्ल लॉडजक [इ]ं 

ड्यूई, जॉन. डक्रएडटव्ह इण्टेडलज्न्स [इं] 
ड्यूई, जॉन. द इन्फ्लुएन्स ऑफ िार्मवन ऑन डफलॉसफी [इं] 

ड्यूई, जॉन. रीकन्स्रकशन् इन् डफलॉसफी [इं] 

ड्यूई, जॉन. ह्मू्न नेचर अ ण्ि कॉण्िक्ट [इं] 

  
तळेकर. अलंकारदपवण 
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ताण्ड्यब्राह्मणम् (काशी आवृडि) [स]ं  

तुलसी, आपाशास्त्री. अडभनवतालमंजरी [सं] 
तुलसी, आपाशास्त्री. संगीतसुधाकरः [स]ं 

तैडिरीय प्राडतशाख्यम् (मद्रास आवृडि) [स]ं  

तोलस्ताय, ल्ये्. व्हॉट इज आटव? अ ण्ि अधर एसेऽज़. [इं] 
त्सेलर. ग्रीक डफलॉसफसव भाग ३, ४ (आडरस्टॉटेलीस) [इं] 

  

दण्िी. काव्यादशवः 

दि, रमेशचन्द्र. अ डहस्टरी ऑफ डसस्ट्व्हडलझेश्न इन एऽन्शण्ट इस्ट्ण्िया 
[इं] 

दडिलम्. (डत्रवदं्रम् आवृडि) [स]ं 
दफ्तरी, केशव लक्ष्मण. औपडनषडदक जीवनसौख्य 

दफ्तरी, केशव लक्ष्मण. जैडमन्यथवदीडपका 

दफ्तरी, केशव लक्ष्मण. भारतीय ज्योडतःशास्त्रडनरीक्षण 
दव.े कपगळशास्त्र [गु] 

दानीय्लू, अ लन. इण्रोिक्शन् टु द स्टिी ऑफ म्यूडझक्ल स्केलस् [इ]ं 

दानीय्लू, अ लन. नॉधनव इस्ट्ण्ियन म्यूडझक भाग १, २ [इं] 
दामोदरः. संगीतदपवणः (गुजराती भाषान्तरासडहत, बिोदें) [स]ं 

दीडक्षत, श ंबा.. भारतीय ज्योडतःशास्त्राचा इडतहास 

देव, बी. चैतन्य. साय्को-आकूस्ट्स्टक्स ऑफ् म्यूडझक ॲण्ि स्पीच [इं] 

देवल, कृ. ब.. आयवसंगीताची उत्पडि व भारतीय गायनपद्धडतचीं 
मूलतत्त्वें 

देशपािें, वा. ह.. घरंदाज गायकी 

देशपािें, वा. ह.. महाराष्रज् कॉस्ट्ण्रब्यूश् न टु कहदुस्तानी म्यूडझक [इं] 

देसाई, चैतन्य. नान्यभपूालकृत भरतभाष्यम् [कह] 

दोझा, आल्बेर. ला डझयोग्राफी लॅँस्ट्ग्वस्तीक [फ्रें ] 
  

नवाबअली चौधरी, सय्यद 
(=“ठाकूरनवाब”). 

मुआडरफ उन् नग़मात [उ] 

नामकलगानुशासनम् (कत्रवदं्रम् आवृडि) [स]ं 

‘नारद’. अष्टोिरशतताललक्षणम् [स]ं 

‘नारद’. तालदशप्राणदीडपका [स]ं 
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‘नारद’. संगीतमकरन्द : (मं. रा. तेलंगकृत इंग्रजी टीकेसडहत. 
बिोदा आवृडि) 

नारदीय डशक्षा [स]ं  

नारायणपस्ट्ण्ितः. गडणतकौमुदी. (आनंदाश्रम आवृडि) [स]ं 
नारायणपस्ट्ण्ितः. मानमेयोदयः (डत्रवदं्रम् आवृडि) [स]ं 

डनःशकंशार्ङ्व देवः. संगीतरत्नाकरः (अड्यार आवृडि भाग १ ते ४, 

 कसहभपूालकृत संगीतसुधाकरः व चतुरकडल्लनाथकृत 
संगीतकलाडनडधः या टीकासंह) [इ ंस]ं 

नीचे्च, फ्रीड्डरश. द बथव ऑफ् राडजिी आउट ऑफ द स्ट्स्पडरट ऑफ 
म्यूडझक. (जमवन् वरून ब्रॅँडिज्कृत भाषान्तर) [इं] 

नीलकण्ठ दीडक्षत. पडरभाषावृडि : (डत्रवदं्रम् आवृडि) [स]ं 

  
पटवधवन, मा. त्र्य.ं. छन्दोरचना आवृडि १; आवृडि २. 

पटवधवन, मा. त्र्य.ं. गज्जलाजंली 

पटवधवन आडण साठे. तबला–मृदंगवादनपद्धडत भाग १, २. 
पटेल, धनजीशाह. कळावतं याने आयवसंगीतकळा [गु] 

पंडित, श.ं पा.ं श्रीवदेाथवयत्न 

पराजंपे, श. श्री. भारतीय संगीतका इडतहास [कह] 

पाइक, केनेथ. टोन लॅँस्ट्ग्वडजस [इ]ं 
पाइक, केनेथ. फोनेडटक्स–अ डक्रडटक्ल अ न डलसीस ऑफ फोनेडटक 

डथयरी, अ ण्ि अ टेस्ट्क्नक फॉर द प्र स्ट्क्टक्ल डिस्ट्स्क्रप्श् न्स 
ऑफ साउण्ड्स [इं] 

पाउल, हमवन. डप्रस्ट्न्त्सडपयेन देयर ष्प्राख्गेडशष्टऽ [ज] 
पागलदास. तबलाकौमुदी [कह] 

पाटणकर, रा. मा. सौंदयवमीमासंा 

पातंजलमहाभाष्यम् (डनणवयसागर आवृडि) [स]ं 
पातंजलयोगसूत्रम् (मंुबई आवृडि, वाचस्पडतडमत्रकृत भाष्य व 

नागोजीभट्टकृत वार्मतकासह) [स]ं 
पाध्ये. स्वरव्यंजनव्यवस्था 

पाध्ये, प्रभाकर. मढेकराचंी सौंदयवसमीक्षा 

पामर, फ्रॅँ क. ग्रामर [इं] 

पाश्ववदेवः. संगीतसमयसार : (मद्रास आवृडि) [स]ं 
पावगी, ना. भ.. भारतीय साम्राज्य 
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कपगलनागः. च्छन्दःसूत्रम् [स]ं 

कपगलनागः. प्राकृतच्छन्दःसूत्रम् [सं] 
डपयसव, सी. एस. कलेक्टेि पेपसव भाग १, २ [इं] 

डपयसवन, कालव. अ ग्रामर ऑफ सायन्स [इं] 

पुण्िरीकडवठ्ठलः नतवनडनणवयः [स]ं 
पूवार्मचकच्छान्दसी (भािंारकर इस्ट्न्स्टटू्यट् आवृडि) [स]ं 

प नम, एच. स्ट्स्रगं्ि इन्स्ुमेण्ट्स ऑफ द डमड्ल एऽडजस [इं] 

प री, ह्बूटव. डद ईव्होल्यूशन् ऑफ द आट्व ऑफ म्यूडझक [इ]ं 

पॉप्ले, रेव्हरण्ि. द म्यूडझक ऑफ इस्ट्ण्िया [इ]ं 
पोल्याडन. पसवनल नॉडलज. [इं] 

प्रतापकसह देव. संगीतसार (‘राधागोकवद’ संगीतसार) [कह] 

प्रभातदेवजी, राणा. संगीतप्रकाश. [इंकहगु] 
प्रज्ञानंदस्वामी. राग ओ रूप [बं] 

प्रज्ञानंदस्वामी. डहस्टॉडरक्ल डिव्हल्मेण्ट ऑफ् इस्ट्ण्ियन म्यूडझक [इ]ं 

डप्रयोळकर, अ. का. ग्रास्ट्न्थक मराठी भाषा आडण कोंकणी बोली 
प्लाकं, माक्स. रुण्िस्ट्ब्लकऽ देयर डफझीक [ज] 

  

फिके, ना. ह. लीलावती (भास्कराचायावरून सटीक भाषान्तर) [सं–
मराठी] 

फगवसन. डहस्टरी ऑफ म्यूडझक्ल थॉट [इं] 

फन्सववथव. म्यूडझक्ल टेऽस्ट : इट्स मेझर्मेंट अ ण्ि कल्चर्ल नेचर 
[इं] 

फॉक्स्–स्रॅँग्वजे. म्यूड झक ऑफ् कहदोस्ता ं[इ]ं 

फ्राकंन्हॉय्झर. एस्ट्स्टमेशन् ऑफ टाइम : अ न एक्स्पेडरमेण्ट्ल स्टिी [इं] 

फ्रामजी, डफरोझ. द डथयरी अ ण्ि प्र स्ट्क्टस ऑफ म्यूडझक्ल थॉट [इं] 

फ्रासें. ला पसेस्ट्प्सयों द ला मूझीक [फ्रें ] 
फ्लेचर्. स्पीच ॲण्ि डहयकरग इन कॉम्युडनकेशन् [इ]ं 

  

बझाकें. अ डहस्टरी ऑफ द आएस्थेडटक् [इं] 

बझाकें. मेडियाडटयो मेडिची [इं] 
बनहट्टी, ना. दा. बालबोध संगीत भाग १, २, ३ 

बनवल जे. िी. द सोशल फंक्शन् ऑफ सायन्स [इं] 
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बनािी, जी. िी.. काउंटर्पॉइटं. [इं] 

बरो, राय्गण्ट. द न्यूरॉडसस ऑफ म न, ॲन इण्रोिक्शन टु अ सायन्स 
ऑफ ह्मू् न डबहेस्ट्व्हयर [इं] 

बरो, राय्गण्ट. सायन्स ॲण्ि म न्स डबहेस्ट्व्हयर [इ]ं 
बऱ्हाणपुरकर, गो. दे. मृदंग और तबलावादन सुबोध भाग १, २, ३ [कह] 

बापट, धुस्ट्ण्िराजशास्त्री. ऐतरेयब्राह्मणाचें मराठी भाषान्तर 

बापट, धुस्ट्ण्िराजशास्त्री. कृष्णयजुवेदसंडहतेचें मराठी भाषान्तर 

बापट, धुस्ट्ण्िराजशास्त्री. वैडदक संगीत अथवा संगीताचें प्राचीन स्वरूप 

बापट, धुस्ट्ण्िराजशास्त्री. शुक्लयजुवेदसंडहतेचें मराठी भाषान्तर 

बाट्वन्. द डथयरी ऑफ म्यूडझक्ल इन्स्ुमेंट्स [इं] 

बाट्वलेट, एफ. सी.. डरमेम्बकरग [इं] 
बाफील्ि. पोएडटक डिक्शन [इं] 

डबट्नर. देयर डरध्मुस इन ‘जाझ्’ [ज] 

“बृहस्पडत” (= कैलासचंद्र देव). भरतका शास्त्रीय डसद्धान्त [कह] 
बेक्न, फ्रास्ट्न्सस. नोवुम ऑर्गानुम (इंग्रजी भाषान्तर) [इ]ं 

बेक्याश्श, ग्योगव फॉन. दास ह्(ओऐ)रेन [ज] 

बेन्फॉय्, थेओिोर. दी हाय्मेन देस सामवदे [ज] 
बेगवझाँ, आंरी. एसे सूर ल दोनेझामंी डदयात द ला कोंडसयासं [फ्रें ] 

बेगवझाँ, आंरी. टाइम ॲण्ि फ्रीवुइल (लेखककृत इगं्रजी भाषान्तर) 

बेगवझाँ, आंरी. लेवोल्यूडसओ ंके्रआत्रीस [फ्रें ] 

बेरेलस्न, बी. कण्टेट ॲन डलसीस [इं] 
बॉकलग, जी. एम्. लॅँस्ट्ग्वज [इं] 

बोिसे. अडहराणीची कुळकथा 

डब्रज्मन, पी. िब्ल्यू. ऑपरेशनल डथयरी [इं] 
डब्रज्मन, पी. िब्ल्यू. द लॉडजक ऑफ् मॉिनव डफडझक्स [इं] 

ब्लाउफ् कोप्फ, कुटव. मुझीक्सोस्ट्त्सओलोगी [ज] 

ब्लूम्फील्ि, डलओनािव. लॅँस्ट्ग्वज [इं] 
ब्लोश, बनािव; आडण रेगर, जॉजव. आउट्लाइन ऑफ कलस्ट्ग्वस्ट्स्टक ॲन डलसीस [इं] 

  

भगवानदास. मृदंग–तबला प्रभाकर [कह] 

भट्टोजीदीडक्षत. डसद्धान्तकौमुदी (तत्त्वबोडधनी टीकेसडहत) [स]ं 
भट्टोद्धटः. भामहडववरणम् [स]ं 
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भरतमुडनप्रणीतं नाट्यशास्त्रम् (बिोदा आवृडि भाग १ ते ४) अडभनवभारतीसडहत [स]ं 

भातखंिे, डव. ना. अ कम्प रेडटव्ह स्टिी ऑफ सम ऑफ द लीकिग म्यूडझक 
डसस्ट्स्टम्स ऑफ द डफक्टीन्थ, डसक्स्टीन्थ, सेव्हण्टीन्थ 
ॲण्ि एऽटीन्थ सेंच्युरीज [इ]ं 

भातखंिे, डव. ना. अ शॉटव डहस्टॉडरक्ल सऽव्हे ऑफ द म्यूडझक ऑफ अपर 
इस्ट्ण्िया [इ]ं 

भातखंिे, डव. ना. कहदुस्थानी संगीतपद्धडत भाग १ ते ४ 

भातखंिे–प्रणीत कहदुस्थानी संगीतपद्धडत भाग १ ते ६ (संपादक–द. के. 
जोशी, भा. सी. सुकथनकर, वािीलाल डशवराम नायक, 
श्री. ना. रातंजनकर) 

भानू, कच. ग. (संपादक). छान्दोग्यब्राह्मण–उपडनषद् अध्याय ३ ते १०, मराठी [सं] 

भास्कराचायवः. डसद्धान्तडशरोमडणः (प्रभावासनावार्मतकासह). [स]ं 

भामहः. काव्यालंकारः (‘भामहालंकार’) [स]ं 
भाण्िारकर, आर. जी. अ पीऽप इण्टु द अऽली डहस्टरी ऑफ इस्ट्ण्िया [इं] 

डभिे, सदाडशवशास्त्री. छान्दोग्योपडनषदाचें मराठी भाषान्तर 

  
णमलर, जी. ए. लॅँस्ट्ग्वज अ ण्ि कॉम्युडनश् न [इं] 

डमलर, ह्.ू इण्टोिक्श् न टु म्यूडझक : अ गाइि टु गुि डलस् कनग [इ]ं 

डमलर, ह्.ू डहस्टरी ऑफ म्यूडझक, ॲन इण्रोिक्श् न [इं] 

मीिर ॲण्ि मुय्स्कन्स. ह ण्िबुक ऑफ बायोकलस्ट्ग्वस्ट्स्टक्स [इं] 
मुखोपाध्याय, हडरपाद. धु्रपदस्वरडलडप भाग १, २. [बं] 

मुखोपाध्याय, हडरपाद. प्राच्यसंगीततर्थय [ब]ं 

मु (इ) लर–ब्लाताउ. देयर व्हाण्िेल देस मुडझकाडलशने हो (ए) रेन्स [ज] 
मु (इ) लर, माक्स. (भाषातंर : काण्ट्ट्स डक्रटीक् ऑफ् प्युअर रीझन्) [इ]ं 

मु (इ) लर, माक्स. डचप्स फ्रॉम अ जमवन वक्वशॉप [इं] 

मु (ए) लर ॲण्ि हेव्ह्नर. रेंड्स इन म्यूडझक् ल टेऽस्ट [इ] 
मुळे, कृ. ग. भारतीय संगीत भाग १. 

मुळे, कृ. ग. भारतीय संगीत भाग २, ३ चें अप्रकाडशत हस्तडलडखत. 

म क् डकनी ॲण्ि ॲण्िसवन. म्यूडझक इन डहस्टरी [इं] 

मेकरगर एर. उण्ट मायर, का. फेर् ष्पे्रऽशने उण्ट फेर् लेऽसेन [ज] 
मॉण्टेग्य,ू वुइल्यम. वऽेज ऑफ नोऽइंग [इं] 

मतंग. बृहदे्दशी (डत्रवदं्रम् आवृडि) [स]ं 

मन्रो, टॉमस. ओडरएण्ट्ट्ल आएस्थेडटक्स [इं] 
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मम्मटः. काव्यप्रकाशः [स]ं 

मढेकर, बा. सी. साडहत्य आडण सौंदयव 
मढेकर, बी. एस. आट् वस ॲण्ि द म न [इं] 

महंमद अक्रम इमाम, हकीम. (अ) मदन् उल ्मौसीकी  [उ] 

महंमद रझा  . नर्ग मात् इ आडसफ़ी [उफा] 
माण्िेल् बाउम्, िी. जी. (संपादक). डसलेस्ट्क्टि राय् कटग्ज ऑफ एड् विव सापीऽर 

[इं] 
माण्िूक्यशीक्षा [स]ं  

मायर, एन्स्टव. मुझ़ीक इन त्साइट् गेशऽेहेन [ज] 

मायर, माक्स. हाउ वुइ डहयर ॲण्ि हाि साउण्ड्स मेक म्यूड झक [इ] 

मायर, डलओनािव. म्यूड झक इन डहस्टरी 
माक्यूवज़, हबवटव. ईरॉस ॲण्ि डसस्ट्व्हडलझे श् न [इं] 

डमत्र, वसन्तलाल. गान्धववसडंहता [बं] 

डमझा. द लाइफ ॲण्ि वक्सव ऑफ अमीर खुस्रौ [इ]ं 
डमराशी आडण रानिे. भारतीय संगीतमाला भाग १, २, ३. 

मूळगावंकर, अरकवन्द. तबला 

  
यलू, जी. य.ू द स्ट डटस्ट्स्टक् ल स्टिी ऑफ डलटररी व्होक ब्युलरी [इं] 

यूकवग, ए. सी. द फण्िामेण्ट्ट्ल के्विन्स ऑफ् डफलॉसफी [इं] 

  

रघुनाथभपूालः (वास्तडवक गं्रथकता 
गोडवन्ददीडक्षतर). 

संगीतसुधाकर : [इं] 

रस्स्ल, बऽरवण्ि. इण्रोिक्शन् टु म थेम डटक्ल डफलॉसफी [इं] 

रस्स्ल, बऽरवण्ि. द ॲन डलसीस ऑफ माइण्ि [इं] 

रस्स्ल, बऽरवण्ि. द ॲन डलसीस ऑफ म टर [इ]ं 
रस्स्ल, बऽरवण्ि. द प्रॉब्लेम्स ऑफ डफलॉसफी [इं] 

रस्स्ल, बऽरवण्ि. डमस्ट्स्टडसझ्म ॲण्ि लॉडजक [इं] 

रस्स्ल, बऽरवण्ि. ह्मू्न नॉडलज–इट्स स्कोप ॲण्ि मेथड्स [इ]ं 
रस्सल, बऽरवण्ि ॲण्ि व्हाइट्हेि, ए. एन्. डप्रस्ट्न्सडपया माथेमाडटका भाग १, २, ३ [इं] 

राजवािे, श.ं रा. (अडहतास्ट्ग्न). ईशावास्योपडनषद्भाष्य 

राजवािे, श.ं रा. (अडहतास्ट्ग्न). षड्दशवनसमन्वय व पुरुषाथवमीमासंा 

राजशखेरः. काव्यमीमासंा–प्रथमाडधकरणम् [स]ं 



 अनुक्रमणिका 

रातंजनकर, श्री. ना. संगीतपडरभाषा 

रानिे, अशोक. संगीताचें सौदयवशास्त्र 
रानिे ॲण्ि बेलवलकर. अ कन्स्रस्ट्क्टव्ह सऽव्हे ऑफ द उपडनषद्स [इ]ं 

रानिे, ग. ह. संगीताचें आत्मचडरत्र अथवा सुडशडक्षताचंें संगीत 

रानिे, जी. एच. (=ग. ह.). कहदुस्थानी म्यूड झक [इ] 
रामचन्द्रन्, एन्. एस्. द रार्ग ज ऑफ कनाडटक म्यूड झक [इं] 

‘रामजोशी’ (? रामचंद्र). छन्दोमंजरी 

रामामात्यः. स्वरमेलकलाडनडधः [सं] (मद्रास आवृडि) 

राय्शन्बाख, हान्स. द डिरेक्शन ऑफ टाइम [इं] 
रीस्, गुस्ताफ्. म्यूड झक इन द डमिल एऽडजस [इ]ं 

रेमण्ि. द जेनेडसस ऑफ आटव फॉमव [इं] 

रेव्येत्स्, जी. इण्रोिक्शन टु द साय् कॉलजी ऑफ म्यूड झक [इं] 
रेव्येत्स्, जी. (संपादक). कथककग अ ण्ि स्पीककग [इं] 

रेळे, स. कृ. (संकलक). पातंजलयोगसूत्राचा अडभप्राय (बादरायणभाष्यासडहत) 
[स ंमराठी] 

रोझन्ताल. इस्ट्ण्िय् न म्यूड झक अ ण्ि म्यूड झकल इन्स्ुमेंट्ट्स् 
रोला,ं रोमॅँ. म्यूड झडसया ं(ज्) दॉझदुूवइ [फ्रें ] 

रोला,ं रोमॅँ. म्यूड झडसया ं(ज्) दोते्रफ्वा [फ्रें ] 

  

णलमये, आ. बा. अंकपाश 
डलमये, आ. बा. जाडतप्रस्तार आडण तद्गुडणतें 

डलमये, आ. बा. नष्टोडद्दष्ट आडण पताका 

डलष्टन्डरट. म्यूड झक् ल फॉमव [इ]ं 

डलष्टन्डरट. म्यूडझक–डहस्टरी ॲण्ि आय्डियाज [इ]ं 

लुस्ट्ण्िन. ॲन ऑबजेस्ट्क्टव्ह साय्कॉलजी ऑफ म्यूडझक [इं] 

लॅँगर, सूझ्न. डफलॉसफी इन अ न्य ूकीऽ [इं] 
लॅँगर, सूझ्न. फीकलग अ ण्ि फॉमव [इ]ं 

लेन, जॉजव. स्टिीज इन फाय्लॉलजी [इं] 

लेयिव, जे॰. नॉडलज, डबलीफ अ ण्ि ओपीडनय्न [इं] 

लेव्ही, एच.. द बेब ऑफ थॉट ॲण्ि अ क्शन [इ]ं 
लॉइि, लेवडेलन. स्केल्स, इंटव्हवल्स ॲण्ि टेंपरॅँमेंटस [इ]ं 

ल्येडनन, व्हादीऽडमर ईल्युइच. मटीडरयाडलझ् म ॲण्ि एस्ट्म्पडरयोडक्रडटडसझम्  [इं] 
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िझे, रामकृष्ण नरहर. संगीतकलाप्रकाश भाग १, २. 
वन्द्योपाध्याय, कृष्णधन. गीतसूत्रसार [ब]ं 

वकरगर. अ बस्र क्शन् अ ण्ि एम्पथी, अ कॉस्ट्ण्रब्यूशन टु द साय्
कॉलजी ऑफ स्टाइल [इ]ं 

डवग्मोअर, जे. एच.. द नेचर ऑफ ज्यूडिडशय्ल पु्रफ [इं] 

डवजयकसहदेवजी, महाराणा. संगीत भाव भाग १, २, ३ [इकहगु] 

डवद्यानाथः. प्रतापरुद्रयशोभषूणम् [स]ं 

डवश्वनाथः. साडहत्यदपवणः, ‘डवमला’ टीकेसडहत [स]ं 

वीव्हर, ई. जी. डथयरी ऑफ डहयकरग [इ]ं 

वुि, अलेक्झािंर. डफडझक्स ऑफ म्यूडझक [इं] 
वुिवथव, आर. एस. एक्स्पेडरमेण्ट्ल साय्कॉलजी [इं] 

वुिवथव, आर. एस. कॉण्टेम्पररी स्कूल्स ऑफ साय्कॉलजी [इं] 

वेंकटाध्वडरः (वेंकटेश्वर, व्यकंटमखी). चतुदवण्िीप्रकाडशका [स]ं (गं्रथातं वेंकटमखी नावं फक्त 
एकदाच आलें  आहे, वेंकटाध्वरी च बहुधा आढळतें) 

वबेर, माक्स. सोशल ॲण्ि र शनल फाउंिेश्न्स ऑफ म्यूडझक [इ]ं 
वलेणकर, ह. दा. जयदामन् [संइ]ं 

वॉटर्मन, पऽस्पेस्ट्क्व्ह्ज इन कलस्ट्ग्वस्ट्स्टक्स [इ]ं 

वॉट्ट्सन, आर. द गे्रट साय्कॉलडजस्ट्स् : आडरस्टॉट्ल टु फ्रॉय्ि [इ]ं 

व्हाकर्नार्गल. आल्ट्इस्ट्ण्िशऽ ग्रामाटीक [ज] 
स्ट्व्हन्सेण्ट्, जे. एम्. डहस्टॉडरकल डरसचव [इ]ं 

व्हीनर, नॉबवटव. एक्स्रापोलेशन्, इण्टर्पोलेशन् अ ण्ि स्मूकधग ऑफ 
स्टेशनरी टाइम सीरीज [इ]ं 

व्हीनर, नॉबवटव. काय्बनेडटक्स [इ]ं 

व्हेन, जॉन. डप्रस्ट्न्स्ल्स ऑफ एक्स्पेडरमेण्टल ॲण्ि इण्िस्ट्क्टव्ह 
लॉडजक [इं] 

व्हेब्लेन. डथयरी ऑफ द लीझर क्लास [इ]ं 
व्हॉइल, हमवन. डफलॉसफी ऑफ म थेम डटक्स अ ण्ि न चरल सायस्ट्न्सस 

[इं] 

व्हॉइल, हमवन. राउम्, त्साईट, मटीरी (ज) 
व्हॉटमॉः. लॅँस्ट्ग्वज [इं] 

व्होल्फ. कजर्ग–उण्ट–ष्पीलमु्झीक आउस एल्टरर त्साइट (ज) 
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शंकराचायाः ब्रह्मसूत्रशारीरभाष्यम् [स]ं 

शकंराचायाः. योगतारावली [स]ं 
शरीफ, मुझफ्फर–अ ण्ि क रोडलन. ॲन आउटलाईन ऑफ सोशल साय्कॉलजी [इ]ं 

शमा, भगवतशरण. तालप्रकाश [कह] 

शाण्ड्लर, ए. आर.. ब्यूटी ॲण्ि ह्मून नेचर 
शाफ्टस्बरी, एड् मण्ि. ऑपरेशन्स ऑफ द अद़र माइंि [इं] 

शास्त्री, के. व्ही.. द भरताणवव ऑफ नस्ट्न्दकेश्वर [इं] 

कशते्र, डशवरामशास्त्री. श्रीवदेागंाथवचस्ट्न्द्रका (सुटे भाग)-साथव श्रीवदेागंडशक्षा, 
साथव वदेागंज्यौडतषम्, साथव कपगलच्छंद:– सूत्रम्, साथव 
वदेान्तडनघंटु अथवा वैडदक–मराठी कोश. 

शीक्षासंग्रह : (काशी संस्कृत सीरीज.) [स]ं 

शुक्ल, नथुराम सुंदरजी. नाट्यशास्त्र [गु] 

श नन, सी. ई. ॲण्ि वीव्हर, िब्यू., िब्ल्य.ू द म थेम डटक्ल डथयरी ऑफ कम्युडनकेशन्् [इ]ं 
शोएन, माक्स. द आएस्थेडटक ॲडटटू्यि इन म्यूड झक [इं] 

शोएन, माक्स. साय् कॉलजी ऑफ म्यूड झक [इं] 

शोएन, माक्स. (संपादक). इफेक्ट्ट्स ऑफ म्यूड झक [इ]ं 
शो्न्हावर. दी व्हेल्ट आल्स स्ट्व्हलऽ उंट् आन् शाऽउंग [ज] 

श्नाइिर, माडरयुस. गेडशष्टऽ देयर मे : (य्) र् डष्टडमश् काइट [ज] 

श्वेताम्बरी जैन. जयच्छन्दः [स]ं 

  
ष्टाइडनत्सर. मुझ़ीक् गेडशष््ट डलशर अटलास (नोटेश् नपुस्तक) [ज] 

ष्राउस, आन्सेल्म (संपादक). द सोडशयॉलजी ऑफ जॉजव हबवटव मीि [इं] 

  

सिेकर. तेरा भाषा आडण एकतीस भाषाचें मासले 

सन्याल, िॉ. ए. एन.. रागज अॅँि राडगणीज [इ]ं 

सहस्त्रबदेु्ध, म. ना. पद्यमीमासंा 
साक्स, कुटव. अ वऽल्िव डहस्टरी ऑफ िान्स [इ]ं 

साक्स, कुटव. द राइझ़ ऑफ म्यूडझक इन द एऽन् शण्ट वऽल्िव, ईस्ट 
अ ण्ि वसे्ट [इं] 

साक्स, कुटव. द डहस्टरी ऑफ म्यूड झक् ल इन्स्ुमेण्ट्ट्स् [इ]ं 

साखं्यसंग्रहः (चौखाबंा आवृडि) [स]ं 

सान्तायाना. द लाइफ ऑफ रीझ़् न भाग १, रीझ़् न इन कॉम् न् सेन्स [इं] 
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सान्तायाना. भाग ४, रीझ़् न इन आटव [इं] 

सान्तायाना. भाग ५, रीझ़् न इन साय् न्स [इं] 
सातवळेकर, श्री. दा. (संपादक). सामवदेसडंहता [स]ं 

साडदक अलीखा.ं क़ानून ए मौड सकी  [उफा] 

सापीऽर, एड् विव. लॅँस्ट्ग्वज [इं] 
साबंमरू्मत, पी. साउथ इस्ट्ण्िय्न म्यूड झक भाग १ ते ४ [इं] 
सामवदे :– कौथुमीशाखीयः (औंध मुद्रणालय) 
साळी एरंिोलकर, देवराव उखाशटे. लीलावती (संमराठी–भाषान्तर) 

डसमन्. बाइरागऽ त्सूर केण्ट् डनस देअर वडेदशने् शूलेन् [ज] 

सील (शील) ॲण्ि सरकार. पॉडझडटव्ह साय् स्ट्न्सस ऑफ द एऽन्शण्ट कहदूज भाग १, २ 
[इं] 

सीशोअर, कालव. इण्रोिक्श् न टु द साय् कॉलजी ऑफ म्यूड झक [इं] 

सुश्रुतसंडहता, (उिरतंत्रम्  अध्याय : ६३).  
सॉरॉडकन्, प्योडत्रम्. फ्लक्चएुश् न्स ऑफ ूथ : अ सोशल् अ ण्ि कल्च्र्ल 

 िाय्नाडमक्स भाग १, २, ३ [इं] 

सोबोएक, टी. एस. ॲण्ि ऑस्गुि, सी. ई.  
(संपादक). साय्कोकलस्ट्ग्वस्ट्स्टक्स 

 – अ सऽव्हे ऑफ डथयरी ॲण्ि डरसचव प्रॉब्लेम्स [इ]ं 

सोमनाथः (मुद्गलः). रागडवबोधः (मद्रास आवृडि) [स]ं 

सोमेश्वरचालुक्यः, भलूोकमल्लः. मानसोल्लासः अथात् अडभलडषताथव-डचन्तामडणः, 
 (डवनोदकवशडतनामः चतुथवः खंि :) [स]ं 

सोस्यू (इ) र्. द कूर्(स्)द लॅँस्ट्ग्वस्तीक् झेनेराल ्[फ्रें .] 

स्टटव. द साय् कॉलजी ऑफ टाइम [इ]ं 

स्टटवव्हंण्ट. द प्रोनॉ(उ)न् डसएश् न ऑफ ग्रीक अ ण्ि ल डटन [इ]ं 

स्टीव्ह्न्स, एस. एस. ॲण्ि िेस्ट्व्हस, एच. डहयकरग [इ]ं 

स्टीव्ह्न्स. ह ण्ड् बुक ऑफ एक्स् पेडरमेण्ट्ट्ल साय् कॉलजी [इं] 
स्टेकबग, एल. सूझ् न. डफलॉसफी ॲण्ि द डफड झडसस्ट्ट्स [इ]ं 

स्टेकबग, एल. सूझ्न. मॉिनव इण्रोिक्शन् टु लॉडजक [इ]ं 

स्ट्स्पनोझ़ा, बरुच. एडथक्स डजऑमेडरकली एक्स्प्लेन्ि (इंग्रजी भाषान्तर) 

स्ट्स्पनोझ़ा, बरुच. ऑन द इम्पु्रव्ह्मेण्ट ऑफ द इण्टलेक्ट (इंग्रजी भाषान्तर) 
स्पेन्सर, हऽबवटव. फऽस्टव डप्रस्ट्न्स् ल्स् [इ]ं 

स्लुडकन, िब्ल्यू. माइण्ड्ज ॲण्ि मशीन्स [इं] 
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हड्सन. द लॉज़ ऑफ साय्डकक डफनॉमेना [इं] 
हण्टर. मेमरी [इ]ं 

हम्फे्र, जॉजव. कथककग [इ]ं 

हल, सी. एल.. डप्रस्ट्न्स्ल्स ऑफ डबहेस्ट्व्हयर [इ]ं 
हडरपालदेवः. संगीतमडणदपवणः [स]ं 

हलायुधः. छन्दःशास्त्रडववृडतः 

हाउ्ट्. आउस्ष्प्राख़् स्  लेऽ:रऽ [ज] 

हाजी महंमद मदान अलीखा.ं गंुज ए राग [उ] 
हान्स्डलक, एिुअिव. द ब्यूडटफुल इन म्यूड झक (कोहेन्कृत इंग्रजी भाषान्तर) 

हायाकावा, एस. आय. लॅँस्ट्ग्वज इन ॲक्शन [इं] 

हायाकावा, एस. आय. (संपादक). लॅँस्ट्ग्वज, मीऽकनग अ ण्ि म टू्यडरटी [इ]ं 
हालदार, गुरुपाद. व्याकरणदशवनेर इडतहास [बं] 

ह डरमन, पी. एल. (संपादक). एन्साय्क्लोपीडिया ऑफ साय्कॉलजी [इ]ं 

ह डरस, झेडलग. मेथड्स इन स्रक्चर्ल कलस्ट्ग्वस्ट्स्टक्स [इं] 
हेमचन्द्रः. अडभधानडचन्तामडणः – देवकाण्िम् [स]ं 

हेमचन्द्रः. काव्यानुशासनम् अथात् छन्दोडवडचडतः [स]ं 

हेमचन्द्रः. शब्दानुशासनम् अथात्  डसद्धहेमचन्द्रः [स]ं 

हेरास, एच्. द आरडवदु िाय्न स्टी ऑफ डवजयानगरम् [इं] 
हेल्म्होलत््स्, हमवन फॉन. (ई) यूबर दी टोनेन्एम््डफण्िंुगेन [ज] 

हॉकेट, चाल्सव. कोसव इन मॉिनव कलस्ट्ग्वस्ट्स्टक्स [इ]ं 

हॉबहाउस, एल. टी. डथयरी ऑफ नॉडलज भाग १, २, ३ [इं] 
  

क्षीरस्वामी. उद्घाटनम् (अमरकोशावरील – 
नामकलगानुशासनावरील -टीका) [स]ं 

के्षमेंद्रः. संगीतचूिामडणः [स]ं 
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कोशाणद सकंलनें 
 
एन्साय्क्लोपीडिया डब्रटाडनका [इं] 
एन्साय्क्लोपीडिया अमेडरकाना [इ]ं 
ब्रॉक्हाऊस [ज] 
ग्रोसऽ िूड्न [ज] 
लारूस [फ्रें ] 
महाराष्रीय ज्ञानकोश 
व्होहेर? [ज] 
डहस्टॉडरक्ल अ ट्लस ऑफ इस्ट्ण्िया (जॉपेन) 
एन्साय्क्लोपीडिया ऑफ सोशल सायस्ट्न्सस (सेडलर्गमन) [इ]ं 
भारतीय संस्कृडतकोश (जोशी) 
भारतीय चडरत्रकोश (डचत्राव) 
सेके्रि बुक्स ऑफ द ईस्ट (माक्समु(इ)लर) [इ]ं 
वदेसंडहता (डचत्राव, सातवळेकर) 
श्रुडतबोध (कोल्हटकर) 
द न्य ूऑक्स्फिव डहस्टरी ऑफ म्यूडझक [इं] 
एन्साय्क्लोपीडिया ऑफ इस्लाम [इ]ं 
इस्लाडमक कल्चर [इं] 
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गं्रथ– आणि व्यक्क्त– नामसूणच 
सजं्ञा–आणिणिषयसूणच 
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गं्रथ– आणिव्यक्क्त– नामसूणच 
 
(आंकिे पृष्ठाचें. गोल कंसातं ‘पाठभेद’ आडण चौकोनी कंसातं काहंीं स्पष्टीकरण सुचडवलें  आहे.) 
 
अकबर बादशाह (जलाल्उद् दीन महंमद). 
अकािेमी. 
अकादमी, संगीत नाटक. 
अख़् तरी फैझ़ाबादी (‘बेगम्’ अख्तर). 
अडगनदास शाहीर. 
अस्ट्ग्नपुराणम्. 
अंकपाशः. 
अचलानंददास. 
अच्छनबाई. 
अंजनीबाई मालपेकर. 
अिैयाप्पायर, पाडचडमडरयम. 
अण्णम्माचायव. 
अते्र, प्रल्हाद केशव (केशवकुमार कडव, ‘आचायव’ अते्र). 
‘अडनल’ [कडव] : पहा–देशपािें, आत्माराम रावजी. 
अनूपसंगीतडवलास. 
अनोखेलाल [तबलची]. 
अनंतफंदी [शाहीर]. 
अन्नंभट्ट (वैद्यनाथशास्त्री) पायगंुिे. 
अपेक्षावाद [गं्रथ]. 
अप्पार, डतरुनवुक्कारसार. 
अबू हनीफ़ा [न्यायशास्त्री]. 
अब्दुल अझीझ़खा ं[बीनकार]. 
अब्दुल् करीमखा.ं 
अडभनयभषूणम्. 
अडभनवगुप्त. 
अडभनवभारती. 
अडभलडषताथवडचन्तामडणः— पहा–मानसोल्लासः 
अभ्यंकर, काशीनाथशास्त्री. 
अभ्यंकर, वासुदेवशास्त्री. 
अंबादास आंगले, गुरव [पखवाडजया]. 
अमदन् उल् मौसीक़ी (‘मादनूलमोडसकी’). 
अमरकोश :. डशवाय पहा–नामकलगानुशासनम्. 
अमरकसह [कोशकार]. 
अमानलीखा ं[मुरादाबादवाले, भेंिीबाझारवाले]. 
अमीर खुस्रो, यमीन्उद् दीन मुहंमदहसन (‘अमीरखुश्र’ू). 
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अमृतमंथन [बोलपट]. 
अमृतराय [कडव]. 
अमृतानुभव (अनुभवामृत). 
अय्यावल, डतरुडवसनल्लूर श्रीधर व्यंकटेश. 
अडरस्टोखेनॉस् (‘ॲडरस्टॉक्झेनॉस्’). 
अडरस्टोटेलीस् (‘ॲडरस्टॉट्ट्ल’्, ‘अरस्तु’). 
अरुणडगडर. 
अरुणाचलकडव, डशयाळी. 
अलाउद् दीन् खा ं[महैरडनवासी]. 
अलाडदयाखा.ं 
अलाबंदेखा.ं 
अली अकबर [सरोडदया]. 
अली आडदलशाह, दुसरा इब्राडहम [सुलतान डवजापुर]. 
अल्लारखा [तबलची]. 
अल्ला हो अकबर [कादंबरी]. 
अशोक, ‘सम्राट्’. 
अष्टपुते्र, गोडवन्दाचायव. 
अष्टपुते्र, भाऊशास्त्री. 
अष्टाध्यायी. 
अष्टाध्यायीचें मराठी भाषान्तर (व्याकरणमहाभाष्य). 
अष्टीकर [पेटीवादक]. 
अष्टोिरशततालक्षणम्. 
अष्टोिरशतरागतालमाडलका. 
अहमदजान (डथरकवा. ‘डतरखवा’ं) [तबलची]. 
अहोबल [संगीतपाडरजातकार]. 
अहोबलशास्त्री. 
अळवारबंधू. 
अज्ञानडसद्ध [कडव]. 
 
आइन् इ अकबरी (‘ऐने अकबरी’). 
आइन् ष्टाइन, अल्बटव (‘ऐन्स्टीन’). 
आइन् ष्टाइन्प्रणीत सापेक्षदशवन [गं्रथ]. 
आउफ् रेष्ट, (‘ऑफे्रक्ट’). 
आकािेमॉस. 
आचरेकर, गंगाराम डभमाजी [‘गंगाधर डभकाजी’]. 
आचरेकर, बाळकृष्ण [बाळासाहेब] गंगाराम. 
आझमबाई. 
आनंद [माडसक]. 
आनंदवधवन. 
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आपटे बंधू [इंदौरडनवासी धु्रपडदये]. 
आपटे, वामन डशवराम. 
आपटे, वासुदेव गोकवद. 
आपटे, हडर नारायण (हडरभाऊ). 
आंब्रोज, डबशप. 
‘आय् बीएम्’–पहा–इण्टर् न शनल डबडझनेस मशीन्स कॉपोरेश् न. 
आरण्यक, तैडिरीय. 
आकाइव्ह् ज ऑफ्  न्यूरॉलजी [माडसक]. 
आर्मखमेिीस [‘आर्मकडमिीज’]. 
आर् नॉल्ि, व्हनवन. 
आयवभटीय [ज्योडतःशास्त्रगं्रथ]. 
आयवभट्ट [आयवभट]. 
‘आडलयाफतू’ (अलीबक्ष व फिेःअली). 
आशाडनराशा [नाटक]. 
आडषकलीखा ंपट्याला(‘पडतयाळा’)वाले. 
आडसफ़ ् उद् दौला. नवाब [नायब वझीर लखनउ]. 
 
इगंऽ [‘इंगे,’ ‘इंज’] िीन. 
इचलकरंजीकर (चंदूरकर), बाळकृष्ण रामचदं्र (बाळकृष्णबुवा). 
इण्टर् न शनल डबडझनेस मशीन्स कॉपोरेश् न (आय् बीएम्). 
इन्दुबाला. 
इन्द्रकडलयम्. 
इब्राहीम शकी, सुल् तान [नवाब जौनपुर]. 
इम्दादख़ा ं[बिेमहंमदखाचें भाचे व डशष्य, ख्यालधु्रपडदये]. 
इम्मडिदेवराय, राजा [डवजयनगरम्]. 
इलेक्रॉडनक्स इण्टर् न श् नल [माडसक]. 
इलेक्रोम ग्नेडटक्स–अ डिस्कश न् ऑफ फण्िामेंटल्य [गं्रथ]. 
 
ईसा, पैगंबर [येश ूडक्रस्त, जीजस् क्राइस्ट्]. 
ईश्वरकृष्ण. 
 
उिरार्मचकम्. 
उदयवीरशास्त्री. 
उद्घाटनटीका. डशवाय पहा–अमरकोशः 
उद् धवडचद्घन. 
उपडनषद्, केन. 
उपडनषद्, छान्दोग्य. 
उपडनषद्, जैडमनीय. 
उपडनषद्, तैडिरीय. 
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उपडनषद्, श्वेताश्वतर. 
उपडनषद्ब्रह्मन्–पहा–डशवरामन्, काचंीपुरम्. 
उपाध्ये, जयकृष्ण केशव. 
उम् रावखा.ं 
 
ऊण्टर् गागं देस व्हेस्टेन्स, दी (‘िीक्लाइन ऑफ् द वसे्ट’). 
 
ऋक्प्राडतशाख्यम्. 
ऋक्संडहता (ऋग्वदेसंडहता). 
 
ॲक िमी, डमसस कपकटवन्स [कादंबरींतील]. 
ॲडरस्टॉक्झेनॉस–पहा अडरस्टोखेनॉस 
‘ॲडरस्टॉट्ट्ल’ –पहा अडरस्टोटेलीस. 
अ स्टेय् र फे्रि [नटनतवक]. 
अॅँडट–िू(इः)करर्ग–पहा–हेन्व ऑय् गेन् िू(इः)करग्ज् उम् व ल्त्सुंर्ग देयर् स्ट्व्हसन् शाफ्ट्. 
 
एकच प्याला [नाटक]. 
एकनाथ [सतंकडव]. 
एकलव्य–पहा–भोळे. 
एक्स् नर्. 
एकिर्ग टन्, सर् आथवर्. 
एडलयट् टी. एस.. 
एडलस् ए. जे.. 
 
ऑग्िन् (‘ओग्िेन’). 
ऑपरेश् न्स्  ऑफ् द अदर् माइण्ड् [गं्रथ]. 
 
ओकंारनाथ ठाकूर. 
ओ’राडहली. डशवाय पहा–राय् (Rae). 
 
कडणकनीती. 
कण्ठेमहाराज [तबलापखवाजवादक]. 
कन्हय्यालाल जोधपुरवाला. 
कडपलेश्वरी, शकंर लक्ष्मण [पेटीवादक]. 
कमतनूरकर, नरहर गणेश (कडव ‘फूडलश’). 
कमलाबाई [१८५० मधील दडक्षणी गाडयका]. 
कनाटकसंगीतडशक्षाप्रकरणम्. 
कऱ्हािकर दफ्तरदार, डवठोबाअण्णा. 
कलाडनडधटीका–पहा–संगीतकलाडनडधः. 
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‘ककलदजी, पंडित’. 
कल्पनासंगीत. 
कल्लदम् [गं्रथ]. 
कडल्लनाथ–पहा–चतुर कडल्लनाथ. 
कडव, िॉ. रामकृष्ण. 
‘कडवकृष्ण’–पहा–खाडिलकर, कृष्णाजी प्रभाकर 
कवींचा कारखाना [लेख]. 
क्राइस्ट्, जीझस्–पहा–ईसा, पैगंबर. 
डक्रस्त, येश–ू पहा–ईसा, पैगंबर. 
डक्रटीक् देअर् राइनेन् फ़ेनुवन्फ्ट् [‘डक्रडटक् ऑफ् प्युअर रीझ् न्’]. 
डक्रस्त, येश–ूपहा - ईसा, पैगंबर. 
स्ट्क्लफ़ड्व. 
क्लेमंट्ट्स्, सी. ई.. 
काझे़रीय् (‘केसरील’, ‘केझरील’) [कंपनी]. 
काटालोगुस् काटालोगुरुम्. 
काण्ट्, एमानुएल् (‘इम न्युअल् कॅँ ट’). 
काण्िार अनुभडूत. 
काण्िार अलंकारम्. 
काणे, पािुंरंग वामन. 
कात्यायन. 
काननबाला. 
काब्राजी, कैखुस्रौ नवरोजजी [कैखुश्रू नौरोजी]. 
काबंळे [पेटीवादक]. 
काडलकाप्रसाद–बन्दादीन (‘काल् काकबदाडदन’). 
कालीदास [‘काडलदास’]. 
कालीजान. 
कालेलकर, ‘काका’. 
कालेलकर, ना. गो.. 
काव्यानुशासनम्. 
काश्यप. 
काळे [‘मास्तर,’ भास्करबुवाचें डशष्य]. 
डकताब इ नउरस्. 
डकफ़ायत्अली. 
‘डकलोस्कर चडरत्र’ (अण्णासाहेब डकलोस्कर याचंें चडरत्र). 
डकलोस्कर नाटक मंिळी. 
डकलोस्कर, बळवतं पािुंरंग (अण्णा). 
डकशनमहाराज (‘गुदईमहाराज’) [तबलची]. 
डकळाहिु अळवार. डशवाय पहा–अळवारबंधु. 
कीग्योिव (‘डककेगािव’). 
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कुतुबुद्दीन, ख्वाजा. 
कुदौकसग [पखवाडजये]. 
कुन्हनराज [संपादक]. 
कुमार गंधवव (डशवपुत्र कोमकाळी). 
कंुजडवहारी [नाटक]. 
कंुदगोळकर, रामचंद्र (रामभाऊ) गणाप्पा –पहा–सवाई गंधवव. 
कंुभनदास. 
कंुभराणा [मेवाि]. 
कुर् आन् शरीफ़ (‘कुराण’). 
कुलकणी, शामराव. 
‘कुसुमाग्रज’ कडव (डशरवािकर, डव. वा.). 
कृष्णगानम्. 
कृष्णमुडन वाईंदेशकर. 
कृष्णमूर्मत, ‘जगद्गुरु’ (‘जे.’). 
कृष्णराव (कृष्ण शकंर) पंडित. 
कृष्णलीलातरंडगणी. 
क क्स्टन. 
क म्् बेल,् नॉमवन. 
क रेल,् अलेस्ट्क्सस्. 
केतकर, श्रीधर व्यंकटेश. 
‘केदारनाथ’. 
केदारभट्ट. 
केशरबाई केरीकर (‘केसरबाई केरकर). 
केशवकुमार कडव–पहा–अते्र, प्रल्हाद केशव 
केशवसुत कडव (दामले, कृष्णाजी केशव). 
केळकर, नरकसह कचतामण (तात्यासाहेब). 
कैसर् इ कहद् (केसरे कहद) [वतवमानपत्र]. 
कोदंिरामन्. 
कोमकाळी, डशवपुत्र–पहा–कुमार गंधवव. 
कोरगावंकर, डवठ्ठलराव [पेटीवादक]. 
कोरवजंी–कोव्याचे संगीतडजनस. 
कोसके, राजाभाऊ [पेटीवादक]. 
कोहल. 
कौडटलीय अथवशास्त्र. 
कौथुमी सामगायक. 
 
खजान् ची [बोलपट]. 
खादीम हुसैनखा ं[मुरादाबादवाले, भेंिीबाझारवाले]. 
खासगीवाले, ब . गोकवदराव. 
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खुपेरकरशास्त्री. 
खुशीद. 
 
गंगाराम [रत्नाकरटीकाकार]. 
गजेंद्रगिकर, अनंताचायव. 
गजेंद्रगिकर, अश्वत्थामाचायव. 
गजेंद्रगिकर, नारायणाचायव. 
गजेंद्रगिकर, बाळाचायव. 
गजेंद्रगिकर, राघवेंद्राचायव. 
गजेंद्रगिकर, रामाचायव. 
गजेंद्रगिकर, वामनाचायव. 
गज्जलाजंली. 
गिकरी, राम गणेश (गोकवदाग्रज, बाळकराम). 
गणपडतबुवा डभलविीकर. 
गडणतकौमुदी. 
गणेश दैवज्ञ. 
गणेशसंुदरम्, पी. सी.. 
गाउस्, काल्व  फ़्रीडड्रश् (‘गॉस्’). 
गागाभट्ट (डवश्वेश्वरभट्ट). 
गान्धवोपडनषद् भाग १ : मूलाधार. 
गाथासप्तशती (गाहासिसई). 
गामनखा.ं 
गायकवाि ओडरएण्ट्ट्ल् सीरीज् [गं्रथमाला]. 
गायन उिेजक मंिळी (‘गायनोिेजक मंिळी’). 
गायनप्रकाश. 
ग़ाडलब, डमझ़ा. 
गाधंी, महात्मा मोहनदास करमचंद. 
‘डगरीश’ कडव (कानेटकर, शकंर केशव). 
गीतगोडवन्दम्. 
गीतरामायण. 
गीतडलडप. 
गीतसूत्रसार 
‘गीतारहस्य’ (श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य अथवा कमवयोगशास्त्रः रहस्यडववचेन आडण रहस्यसंजीवनी). 
गुरव, कचतोबा (डदवकेर, कचतोपतं). 
गुरुस्वामी देशीकर [‘देडसगार’]. 
गुजवर, डवठ्ठल सीताराम. 
गुलाम्अली, ‘बिे’. 
ग़ुलाम नबी. 
गुलाम रझा [डसताडरये]. 
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गुलेलू, रेव्हरंड् [नाटकातंील पात्र]. 
गूट्ट्नबूर्गव [गटेनबगव’]. 
गृह्सूत्रम्, खाडदर. 
गृह्सूत्रम्, गोडभल. 
गृह्सूत्रम्, जैडमनीय. 
गोखले, प्रकाश शरच्चन्द्र. 
गोिबोले, परशुराम बल्लाळ (परशुरामपंत तात्या). 
गोिबोले, मेरुशास्त्री. 
गोिे, िॉ. परशुराम कृष्णाजी. 
गोपाल अय्यर, पल्लवी. 
गोपालदास जयपुरवाला. 
गोपाल नायक. 
गोरे कृष्णराव. 
गोकवद दीडक्षतर. 
गोकवदशास्त्री आड् िंकी (नारायणतीथव). 
गौिपादभाष्यम्. 
गौतम [न्यायसूत्रकार]. 
गौहरजान दभंगावली. 
गंधवव, कुमार–पहा : बालगधंवव 
गंधवव, छोटा–पहा : छोटा गधंवव 
गंधवव, बाल–पहा : बालगधंवव 
गंधवव, सवाई–पहा : सवाई गंधवव 
गंधवव नाटक मंिळी. 
 
घारपुरे, पुरुषोिम गणेश (अण्णासाहेब). 
घोष, मनोमोहन. 
 
चतुर कडल्लनाथ. 
‘चतुरपंडित’–पहा : भातखंिे, डवष्णु नारायण. 
चतुरलाल [तबलची]. 
चतुदवण्िीप्रकाडशका. 
चंद्रभागा वाईंकरीण. 
चंद्रसेना [बोलपट]. 
चंद्रहास [नाटक]. 
चंदे्रश्वर [डवनोदी पात्र]. 
चमत्कारडनणवय. 
चरकसंडहता. 
चव्हाण, यशवतंराव. 
चव्हाण, सुलोचना. 
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चाफेकर, वामनराव. 
चाय् का् स्की (‘चेकोव्हस्की’). 
चावाक. 
चालुक्य, जगदेकमल्ल (प्रतापचक्रवती). 
चालुक्य, जयदेवराय (‘परमदी’). 
चालुक्य, डत्रभवुनमल्ल. 
चालुक्य, परमदी. 
चालुक्य राजे, कल्याणीचे. 
चालुक्य राजे, बदामीचे. 
चालुक्य, डवक्रमाकंदेव. 
डचत्राव, डसदे्धश्वरशास्त्री. 
डचदंबरनाथ योगी. 
डचस्ती, [ख्वाजा] कुतुबउद् दीन. 
डचस्ती, [हज्रत] डनझ़ाम्उद्दीन. 
डचस्ती, [ख्याजा] मोइउदी्न्. 
चैतन्य, मायानंद. 
चौिय्या [व्हायोडलन् वादक]. 
चौधरी, सोपानदेव [कडव]. 
 
छन्दःसूत्रम्. 
छज्जख़ूा ं[मुरादाबाद-भेंिीबाजारवाले]. 
छते्र, गोवधवन लक्ष्मण. 
छन्दोनुशासनम्, जयकीर्मतकृत. 
छन्दोनुशासनम्, हेमचंद्रकृत. 
छन्दोमंजरी. 
छन्दोरचना [दुसरी आवृडि]. 
छोटा गंधवव (मास्टर सौदागर). 
 
जद्दनबाई. 
जनाबाई [सतं कवडयत्री]. 
जयकीर्मत. 
जयच्छन्दकता. 
जयदामन्. 
जयदेव [कडव]. 
जयशकंर (सुंदरी) [नट]. 
जयसेनापडतः [गं्रथ]. 
जहागंीरखा ं[तबला पखवाज वादक]. 
जळगावंकर, आप्पा [पेटीवादक]. 
जाम् इ जम् शीद् (जामेजमशदे). 
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कजजर रॉजसव [नटी–नतवकी]. 
जीन्स्, सर जेम्स. 
जीवककचतामडणः. 
जैडमनी. 
जॉइस्, जेम्स्. 
ज़ॉमफेल्ट्, आनोल्ि [‘सॉमरफील्ि’]. 
जोग, द. बा. [उपडनषिीथव]. 
जोग, डवष्णु गणेश (‘व्हीजी’) [व्हायोडलन वादक]. 
जोन्स् सर वुइल्यम्. 
जोशी, गजानन अनंत (गजाननराव) [व्हायोडलनवादक]. 
जोशी, गोकवद नारायण (‘जीएन्’). 
जोशी, दिात्रय केशव. 
जोशी, नारायण गणेश. 
जोशी, भीमसेन गुरुराम. 
जोशी, माधव [राव] नारायण. 
जोशी, लक्ष्मण दिाते्रय. 
ज़ौहरबाई आग्रावाली. 
 
झा, गंगानाथ. 
झ़ाइन् उल् अबदीन् खा ं(‘जैनुलबदीनख़ान’). 
झ़ाकीर् उद् दीन् खा ं(जाकु्रद्दीन). 
झावबा, माणकबाई नारायण. 
 
टाटा इस्ट्न्स्टटू्यट् ऑफ फ़ण्िामेण्ट्ट्ल् डरसच्व. 
डटळक, नारायण वामन [रेव्हरण्ड्]. 
डटळक, [प्रो.] बाळ गंगाधर (लोकमान्य). 
टुमणे. 
टेंब,े गोकवद सदाडशव. 
 
ठाकूर, पं. मुरलीधरशास्त्री. 
ठाकूर [टागोर], रवींद्रनाथ; (भानुकसह कडव). 
ठाकूर, सुरेंद्रमोहन (शौरींद्रमोहन टागोर). 
ठंुठी, दादाभाई (दादी क्राइस्ट). 
ठोसर, सदाडशव नारायण. 
 
डन्, जेम्स. 
िागरबंधू. डशवाय पहा : रहीमुद्दीन; नसीरउद्दीन. 
किर्ग ल ्. 
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तत्त्वकौमुदी. 
तलत महमूद. 
ताजुद्दीनबाबा. 
तानरसखा ं(तादं्रजखा)ं. 
तानसेन. 
ताबंिी माती [कादंबरी]. 
ताबंे (शास्त्री), नारायण दिाते्रय. 
ताबं,े भास्कर रामचदं्र. 
तालचेरकर, [ब .] हडरिन्द्र आनंदराव. 
तालदशप्राणदीडपका. 
डतरुगुणसंबधंार. 
डतरुतक्कदेवर. 
डतरुनवुक्कारसार (अप्पार). 
डतरुपुगळ. 
तुकाराम (तुकोबा). 
तुकारामगाथा. 
तुलनात्मक छन्दोरचना. 
तुलसीदास गोस्वामी [कडव]. 
तुलसीदास [शाहीर]. 
तुळाजीराजे भोंसले तंजाऊरकर, पडहले (तुलजाडधपः). 
तेलंग, मंगेश रामकृष्ण (रामचन्द्र). 
तैडिरीय सडंहता. 
तैडिरीयोपडनषद–पहा : उपडनषद् 
तोःफ़ायत् उल् कहद्  (तोफेतुलकहद). 
तोल्लकस्ट्प्पयम्. 
त्यागराज. 
डत्रभवुनमल्ल परमदी–पहा : चालुक्य. 
 
थिे, नीलकंठशास्त्री. 
डथरकवा–पहा : अहमदजान. 
थ करे, वुइल्यम् मेक् पीस्. 
थ्री टाइम् प्लेज़्. 
 
द स्ट्यिंूट्ट्स् संस्कृत इसं्ट्ग्लश् डिक्श् नरी. 
दडिल. 
दडिलम्. 
दफ्तरदार–पहा : डवठोबाअण्णा. 
दातार, ‘िीके’ [व्हायोडलन् वादक]. 
दादाभाई वर्मकगबॉक्सवाला. 
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दासकुल [परंपरा]. 
दासबोध. 
दासोपंत. 
डदनेश्वर [डवनोदी पात्र]. 
डदव्यप्रबधंम्. 
दीडक्षत, शकंर बाळकृष्ण. 
दीनानाथ मंगेशकर. 
दीवान् इ ग़ाडलब (‘डदवाने गाडलब’). 
दी हाय् मेन देस सामवदे. 
देव, कैलासचंद्र (“बृहस्पडत”). 
देव, िॉ. बी. चैतन्य. 
देवनाथमहाराज [सुरजी अजंनगावं]. 
देवरम्. 
देवल. कृष्णाजी बळवतं. 
देवल, गोकवद बल्लाळ (बळवतं). 
देवाणवम्. 
देशपािें, आत्माराम रावजी (अडनल कडव). 
देशपािें, गंगाधर डवनायक (श्रीगंगाधरदास विकडशवालेकर). 
देशपािें, [प्रो.] भास्कर बळवतं (बीबी). 
देशपािें वामन हडर (वामनराव). 
देशपािें, हडर [पेटीवादक]. 
देसाई, िॉ. चैतन्य. 
देसाई, वसंत [डसनेमासंगीतकार]. 
दौलतखा.ं 
दु्यनोय, लकोम्त. 
द्रडवि, लक्ष्मणशास्त्री. 
द्रौपदी [नाटक]. 
 
धमववीर [बोलपट]. 
धमवसूत्रम्. 
धूर्मतल. 
धोंि, [प्रो.] मधुकर वासुदेव. 
ध्वन्यालोकः. 
 
नग़मात् इ आडसफ़ी (‘नगमाते आसफी’). 
नगरकर, दरख् दार. 
नझ़ीरखा ं[मुरादाबाद-भेंिीबारवाले]. 
नत्थनखा ं[आग्रावाले]. 
नत्थूखा ंडदल्लीवाले [तबलची]. 
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नरहडरतीथव. 
नरेंद्र [कडव]. 
नलदमयतंी आख्यान. 
नवरत्नमाडलका. 
नवाब अलीखा,ं चौधरी (सय्यद). 
नसीर् उद् दीनखा ं(नासरुद्दीन). 
नहरु (नेहरू), जवाहरलाल. 
नाईक राजे [तंजाऊर]. 
नागाजुवन. 
नागोजीभट्ट काळे. 
नाटकमेल. 
नाट्यकलारुकु्कठार पडहली मात्राः ‘गुप्तमंजूष’ नाटकावरील टीका. 
नाट्यशास्त्रकता—पहा :–‘भरत’. 
नाट्यशास्त्रम्, भरतमुडनप्रणीतम् (षट्ट्साहस्री). 
नाथमुडन. 
नादब्रह्म. 
नाना फिनवीस (फिणीस). 
नानासाहेब पानसे. 
नानासाहेब पेशव े(बाळाजी बाजीराव). 
नान्यदेव (नान्यभपूाल). 
नामदेव. 
नामकलगानुशासनम्. डशवाय पहा–अमरकोशः. 
नामा पाठक. 
नायुिु, द्वारम् व्यंकटस्वामी [व्हायोडलन् वादक]. 
‘नारद’.s 
नारद [डशक्षाकार]. 
नारद [संगीतमकरंदकार]. 
नारदपुराणसूडचः. 
नारदस्मडृत. 
नारदीय डशक्षा (शीक्षा, ‘नारदीडशक्षा’). 
नारायणपडंित. 
नारायणभट्ट. 
नाडरयेलवाला, मंचरजी. 
नासदीयसूक्तम्. 
नॉय् मान, योहान फ़ॉन (‘जे. व्ही. न्यूमन’). 
डनझ़ाम हैदराबाद, आडसफजाही. 
डनझ़ामुद्दीन–पहा : डचस्ती. 
डनयामतखा ं(सदारंग). 
डनःशकंशार्ङ्व देव–पहा : शार्ङ्व देव. 
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नूरजहा.ं 
नृत्यरत्नाकरकोप–पहा : सगंीतराजः. 
नृत्यरत्नावली. 
नेवरेकर, श्रीपादराव. 
नोवुम् ऑगानुम् (नोव्हम ऑर् ग नम). 
न्यायसूत्रम् [गौतमकृत]. 
न्यायसूत्रवृडिः. 
न्यूटन्, सर आय् झ क. 
 
पटवधवन [पेटीवादक]. 
पटवधवन [वैज्ञाडनक]. 
पटवधवन, माधव(राव) त्र्यंबक (कडव माधव ज्युडलयन). 
पटवधवन, लक्ष्मण रामचदं्र (डवष्णुवधवन, लक्ष्मवधवन, बटुकराय). 
पटेल, धनजीभाई. 
पट् टुपट् टु. 
पतंजली. 
पद्मावती. 
परचुरे, गणेश काशीनाथ (दादा). 
परमदी–पहा : चालुक्य. 
परशुराम [शाहीर]. 
पराजंपे, डशवराम महादेव. 
पडरपदल. 
पलुस्कर, डवष्णु डदगंबर. 
पाडणडन. 
पाडणनीय डशक्षा (शीक्षा) 
पातंजलयोगसूत्रम् (योगसूत्रें). 
पाध्ये, प्रभाकर. 
पानसे, नानासाहेब. 
पानसे, बळवतंराव [पखवाडजये]. 
पायगंुिे वैद्यनाथशास्त्री–पहा अन्नंभट्ट 
पाय् थागोरास् (‘पायथ गोरस’). 
पायोडनयर् [वतवमानपत्र]. 
पाश्ववदेव. 
पारसी, द (पासी) [वतवमानपत्र]. 
पासेकर, श्रीधर [व्हायोडलन् वादक]. 
पाल्लकीसेवाप्रबंधम्. 
पावंा भीमराव. 
पावली, व्होल्फ् गामं् (‘वलू्फगॅँग पॉली’). 
पाव्लॉफ (‘प व्हलॉव्ह’). 
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पास्काय्. ब्लेझ़् (पास्कल). 
कपगलनागः (कपगल, कपगलाचायव). 
कपगलसूत्रें–पहा : च्छन्दःसूत्रम्; प्राकृतच्छन्दःसूत्रम्. 
डपयस्व जी. िब्ल्यू. 
पुढचें पाऊल [बोलपट]. 
पुण्यप्रभाव [नाटक]. 
पुरंदरदास (कनाटकसंगीतडपतामह श्रीडनवास कृष्णाप्पा नाईक). 
पुरोडहत, गणपतराव. 
पूवार्मचकम्. 
पूवार्मचकच्छान्दसी. 
पूवार्मचकसडंहता. 
पेिणेकर, मधू [पेटीवादक]. 
पेंढारकर, व्यंकटेश बलवतं (बापूराव). 
पेनफ़ील्ड्, िॉ. डवल्बर्. 
पेशव ेदफ्तर. 
पोपटपंची. 
पोवळे, श्रीकृष्ण. 
पंगु [प्रो.] दिाते्रय सीताराम. 
पंचभारतीयम्. 
पंढरपुरकरबुवा [गायकनट]. 
प्यारखा ं[सूरश्रृंगारवादक]. 
प्यारासाहेब. 
प्रणववाद [गं्रथ]. 
प्रतापकसह, सवाई; जयपुराधीश. 
प्रभाकर [शाहीर]. 
प्रभावासना. 
प्रयागजी [तबला पखवाजवादक]. 
प्राकृतच्छंदःसूत्रम्. 
प्राकृतपैंगलः. 
प्राडतशाख्यें. 
प्रीस्टले, जे. बी. 
पे्रमवीर [बोलपट]. 
पे्रमाबाई [कवडयत्री]. 
प्लाकं्, िॉ. माक्स् (‘प्ल ॅँक’). 
 
फ़कीर उल्ला, सुभादार काश्मीर. 
फिके, प्रो. नारायण सीताराम. 
फिके, प्रो. नारायण हडर. 
डफ़रोझ़खा ं[सताडरये]. 
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डफ़रोझ़् शाह् तु र्ग लक़्. 
डफ़लॉसफ़ी ॲण्ड् द डफ़डज़डसस्ट्ट्स्. 
फुलंब्रीकर, कृष्णराव गणेश–पहा : मास्तर कृष्णा. 
‘फूडलश’् [कडव] –पहा : कमतनूरकर. 
फ़ेमा, प्येर (फमाट). 
फ़ैयाझहुसैनखा ं(फैयाझखा)ं. 
फ़ॉक्स्–स्रॅँग्वजे़् ए. एच. 
फ़ॉन नॉय़मान योहान (जे.व्ही. न्यूमन). 
फ्राकंन् हॉय् झ़र्. 
फे्रऽगऽ (फे्रगे). 
फे्रड् ॲस्टेअर् [नटनतवक]. 
 
बखले, भास्कर रघुनाथ–पहा : भास्करबुवा 
बनहट्टी, ना. दा.. 
बनहट्टी, श्री. ना.. 
बनवष्टाइन (बनवस्टीन) डपयानो कंपनी. 
बशीरखा.ं 
बहाउद्दीन; शखे बना मुल् तानी. 
बहादुरहुसैन. 
बळवतंराव पानसे–पहा पानसे 
बाइरागऽ त्सूर केण्ट् डनस् देय् र्  वडेदशने् शूलेन्. 
बागलकोटकर, दिोबा. 
बाजीराव पेशवा; पडहला (बाजीराव बल्लाळ). 
बाजीराव पेशवा; दुसरा (बाजीराव रघुनाथ). 
बापट, वसंत. 
बापट, डवष्णुशास्त्री. 
बाबा दीडक्षत. 
बाबखूा ंइन्दौरवाले. 
बाम, वासुदेव गोपाळ. 
बालगंधवव (गंधवव : नारायण श्रीपाद राजहंस). 
बालबोध संगीत भाग १, २, ३. 
बाळकराम–पहा : गिकरी. 
बाळा करंजकर. 
डबनीवाले [व्हायोडलन् वादक]. 
कबदादीन–पहा : काडलकाप्रसाद. 
डबस्ट्स्मल्ला बधूं. 
बुद्ध, गौतम. 
बुधकर, बापूराव. 
बुऱ्हान् पुरकर (बऱ्हाणपुरकर), गोकवदराव देवराव. 
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बुल्लेशाह. 
बुंदेखा ं(बुंदूखा)ं [सारंडगये]. 
बृहत्सडंहता. 
बृहदे्दशी. 
“बृहस्पडत”–पहा : देव, कैलासचदं्र. 
बेक् न् , फ़्रास्ट्न्सस्. 
“बेगम” अख्तर–पहा : अख्तरी. 
बेदी, भीष्मदेव–पहा : बेदी 
बेन् फ़ॉय्, थेओिोर्. 
बेगवझ़ाँ, आंरी (हेन्री बगवसन). 
बेल,् आलेक्झाण्िर ग्र ह म. 
बेल, ई. टी. 
बेल् टेडलफोन कंपनी. 
बॉड्मर. 
बॉम्बे गझ़ीट्. 
बोकंतुर कृष्णप्रभ ु[बादंकर]. 
बोिस, गणेश (गणपतराव) गोकवद. 
बोझ़ाकें (बोझ ॅँकेट). 
बोधेंद्रयडत, गोकवदपुरम्. 
बोरकर, भा. ब. 
बोःर, डनल्स् (बोहर). 
बैजू. 
बैरामखा ं(बडहरामखा)ं. 
बंदेअली. 
ब्येलायेफ्. 
ब्राह्मणगं्रथ. 
ब्राह्मण, आषये. 
ब्राह्मण, जैडमनीय. 
ब्राह्मण, जैडमनीयोपडनषद्. 
ब्राह्मण, तैडिरीय. 
ब्राह्मण, दैवताध्याय. 
ब्राह्मण, पंचडवश. 
ब्राह्मण, प्रौढ (ताण्ड्य). 
ब्राह्मण, मंत्र. 
ब्राह्मण, शतपथ. 
ब्राह्मण, षड् कवश. 
ब्राह्मण, सामडवधान. 
ब्राह्मण, संडहतोपडनषद्. 
डब्रज् मन्, िॉ. पी. िब्ल्यू. 
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भगवद्गीता (गीता). 
भट्टशोभाकर. 
‘भरत,’ ‘भरतमुडन’ (नाट्यशास्त्रकता). 
भरतका शास्त्रीय डसद्धान्त. 
भरतभाष्यम्–पहा : सरस्वतीहृदयालंकारः. 
भरतसेनापतीयम्. 
भतृवहरी. 
भवभडूत. 
भानुदास, संतकडव. 
‘भानुकसह’ कडव–पहा : ठाकूर, रवीन्द्रनाथ 
‘भारद्वाज’–पहा : भालेराव श्रीधर नारायण 
भालेराव, श्रीधर नारायण (भारद्वाज). 
भाव,े डवष्णुदास. 
भास्करबुवा (भास्कर रघुनाथ बखले). 
भास्कराचायव. 
भारतीय ज्योडतःशास्त्राचा इडतहास. 
भारतीय डशल्पशास्त्र. 
भारतीय संगीत; भाग १. 
भातखंिे, डवष्णु नारायण (चतुरपंडित, पंडित डवष्णुशमा). 
भाण्िारकर ओडरएण्ट्ट्ल डरसचव इस्ट्न्स्टटू्यट् [भाण्िारकर प्राच्यडवद्यासंशोधनमडंदर]. 
डभिे, बाळकृष्ण अनंत. 
डभिे, लखोबा. 
डभिे, सदाडशवशास्त्री; गीतावाचस्पडत. 
भोपे [पेटीवादक गायक]. 
भीमसेन गुरुराम जोशी. 
भोंसले, आशा. 
भोंसले, केशवराव. 
भोंसले, [प्रो.] डशवाजीराव. 
भोळे, केशव वामन [एकलव्य, शुद्धसारंग]. 
भोळे, ज्योत्स्ना. 
 
मटंगे प्रो. 
मटीडरयाडलझ् म अ ण्ड् एस्ट्म्पडरयो–डक्रडटडसझ् म. 
मण्िूक [‘माण्िूक्य’]. 
मतंग. 
मतीएरेमेम्वार [म टर अ ण्ि मेमरी]. 
मध्वमुनीश्वर. 
मन्ना िे. 
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मढेकर, बाळकृष्ण सीताराम. 
मढेकरकृत सौंदयवसमीक्षा. 
मराठी छन्दोरचना. 
मडलका पोखराज. 
मसीतखा ं[डसताडरयें]. 
महदाइसा (महदंबा). 
महदंबेचे धवळे [गीतसंग्रह]. 
महादजी कशदे ग्वाडलयरकर (पाटीलबाबा). 
महापुरुष डमश्र [तबलची]. 
महाभारत. 
महाभाष्य, ‘नारद’कृत. 
महाराष्र नाटक मंिळी. 
महंमद अक्रम् इमाम्, हकीम (‘हकीम महंमद करम इमाम’). 
महंमद पैगंबरसाहेब हज् रत. 
महंमद रझ़ा [डसताडरये]. 
महंमद रफ़ी. 
महंमदशाह, बादशाह. 
महंमद हुसैन शकी, सुल्तान [नवाब जौनपुर]. 
मत्स्यपुराण. 
माख़,् अन्स्ट्व. 
माझा संगीतव्यासंग. 
मािगूळकर, ग. डद.. 
माण्िव्य. 
माणकशाह, िॉक्टर. 
माडणकवाचकार. 
माधवराव पेशवा दुसरा (‘सवाई’). 
माधवराव पेशवा, पडहला. 
माधव ज्यूडलयन–पहा पटवधवन, मा. त्र्यं. 
मानसोल्लासः अथात् अडभलडषताथवडचन्तामडणः. 
मानकसह तोमर [तुनवर], राजा. 
मानापमान [नाटक]. 
मायदेव, वा. गो.. 
मायानंद चैतन्य. 
मायामस्ट्च्छंद्र [बोलपट]. 
मालतीमाधवम् [नाटक]. 
मालपेकर, अंजनीबाई. 
मालडवकास्ट्ग्नडमत्रम् [नाटक]. 
मास्तर कृष्णा (कृष्णराव गणेश फुलंब्रीकर). 
डमन् का् स्की (‘कमकौस्की’). 
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डमयाजान [पट्याला–‘पडतयाळा’]. 
डमझाखा.ं 
डमलो. 
डमसस् कपकटवन्स् ॲक िमी–पहा : ॲक िमी. 
मी [कादंबरी]. 
मीनप्पा व्यंकप्पा केल् वाि. 
मीराबाई [नाटक]. 
मु’आडरफ़् उन् नग्मात् (माडरफुन्नघमत’). 
मुक्ताबाई. 
मुक्तेश्वर. 
मुजुमदार, आबासाहेब (गंगाधर नारायण). 
मुजुमदार शकंरराव बापूजी. 
मुथुस्वामी दीडक्षतर, काचंीपुरम्. 
मुद् दु वेंकटमखी. 
मुळे, कृष्णराव गणेश. 
मूकनायक [नाटक]. 
मूर अ ण्ि कंपनी. 
म क् िोनेल. 
म न द अननोऽन्. 
म कॉले, टॉमस् ब कबग्टन. 
मेन ऑफ म थेम डटक्स. 
मेरिुर वेंकटराम शास्त्री. 
मेळअहाि,ु अळवार. डशवाय पहा : अळवारबधूं. 
मोइउद्दीन, ख्याजा—पहा : डचस्ती. 
मोगाबाई कुिवईकर (मोगूबाई, मोघूबाई, कुिीकर). 
मोदूखा.ं 
मोरोपंत कडव. 
मोहना [देवदासी]. 
मौलाबक्षडघस्सेखा ं[तलबंिी]. 
मौलाबक्ष म्युड झक सीरीज. 
मंगरूळकर अरकवद गंगाधर. 
मंगेशकर, दीनानाथ—पहा : दीनानाथ 
मंगेशकर, लता—पहा : लता 
मंजेभयैा (मंझेखा,ं बदु्रद्दीनडमया, ‘मंजीखा’ं). 
म्युडनडसपाडलटी–पहा स्थाडनक स्वराज्य. 
म्यूडझक् ऑफ् इंडिया. 
म्हापसेकर, वासंतीबाई [पेटीवादक]. 
 
यक्षगान. 
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यशवन्त [कडव] (यशवतं डदनकर पेंढारकर). 
यादव देवडगडरचे. 
यास्काचें डनरुक्त. 
याज्ञवल्क्य. 
युगान्तर [नाटक]. 
युडनव्हस् वल ् डहस्टरी ऑफ् म्यडूझ़क. 
योगसूत्रम्–पहा पातंजलयोगसूत्रम. 
योगसूत्रें, नारदकृत. 
 
रड्डीशास्त्री, रंगाचायव. 
‘रघुनाथ’ [?]. 
रघुनाथपंडित. 
रघुनाथ भपूाल. 
रघुवशंः. 
रजबअली. 
रत्नाकर–पहा : संगीतरत्नाकरः. 
रडवशकंर [डसताडरया]. 
रस्सल, बऽरवण्ड् (बराण्ि रसेल). 
रहीमन चरखारीवाली. 
रहीमुद्दीन. डशवाय पहा –िागरबंधू. 
रागदपवण. 
रागडवबोधः. 
राघोबादादा [रघुनाथ बाळाजी]. 
राजण्णा [तबलची]. 
राजवािे, [डप्र.] वैजनाथ काशीनाथ. 
राजसनं्यास [नाटक]. 
राजाध्यक्ष, मंगेश डवठ्ठल. 
राणायनी (राणायणीय) [सामगायक]. 
रात [छंदगं्रथकार]. 
रातंजनकर, श्रीकृष्ण नारायण. 
रात्रीचा डदवस. 
‘राधागोकवद’ संगीतसार–पहा : संगीतसार 
रानिे, प्रो. गणेश हडर. 
रानिे, बाळशास्त्री (बाळेंद्रसरस्वती). 
रामकृष्ण कडव, िॉ. एम्. 
रामचन्दे्रन्द्र ‘डशवरामन्’. 
रामजोशी. 
रामदास (समथव). 
रामदेवराव यादव. 
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रामन्, सर चन्द्रशखेर वेंकट. 
रामनाटकम्. 
रामभाऊ कंुदगोळकर–पहा : सवाई गधंवव 
रामसहाय [तबलापखवाजवादक]. 
रामस्वामी दीडक्षतर, काचंीपरुम्. 
रामानुजम्, कंुभकोणम् श्रीडनवास [श्रेष्ठ गडणतज्ञ]. 
रामानुजाचायव. 
रामामात्य. 
रामायण, वाल्मीडक–. 
राय् (Rae), िॉ. डशवाय पहा: ओ’राडहली. 
रायचौधुरी, िॉ. 
रावजीबुवा बलेबागकर–बीिकर–मसूरकर. 
रास्त् गुफ् तर् (‘रास्तगोफ्तार’). 
डरचड् वस् . 
डरम् स्की–कॉसाकॉफ्. 
रुस्ट्क्मणीस्वयंवर, कृष्णमुडनकृत. 
रुस्ट्क्मणीस्वयंवर, नरेंद्रकृत. 
रुण्ड् स्ट्ब्लकऽ देयर डफ़झ़ीक्. 
रॉडबन् सन कू्रसो. 
रॉय, मानवने्द्रनाथ. 
रोला,ं रोम ॅँ (‘रोमन रोलंि’). 
रौषनआरा, ‘बेगम’. 
रंगनाथ [कडव]. 
 
लता मंगेशकर. 
लयाचा लय [नाटक]. 
लहरी मुकंुद. 
लक्ष्मीबाई बिोदेकरीण (‘जाधव’). 
लाउअऽ माक्स् फ़ॉन. 
लाखाची गोष्ट [बोलपट]. 
लाखाराणी [बोलपट]. 
लाट्यायन (द्राह्ायण). 
लामवर्, िॉ. 
डलमये, अनंता [पेटीवादक]. 
डलमये, आ. बा.. 
लीलाबाई डशरगावंकर. 
लीलावती अथांत् पाटीगडणतम्. 
लुत् फ़न चरखारीवाली. 
लूम् ऑफ् द लॅँस्ट्ग्वडजस्, द. 
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लेनाड्व, िॉ. ड फडल्. 
लेले, लक्ष्मण गणेशशास्त्री. 
लेव्ही, िॉ. 
ल्येडनन, व्ह् लादीऽडमर ईल्युइच. 
 
िझीरखा ं[बनारस]. 
वझे, कृष्णाजीपंत. 
वझेबुवा, रामकृष्ण नरहर. 
वरदैय्या, मुव्वपुरी (के्षत्रज्ञ, के्षत्रागं). 
वराहडमडहर. 
वरेरकर, भागववराम (मामा) डवठ्ठल. 
वाग्भटसंडहता. 
वाडजद्अलीशाह (अली, अख्तरडपया) [नायब वझीर लखनउ]. 
वाडरसअलीखा.ं 
वात्स्य. 
वासनाभाष्यम् (डमतभाडषणी टीका). 
वास्तुशास्त्रम्, नारदकृत. 
डवक्रमाकंदेव–पहा : चालुक्य. 
डवदुरनीडत. 
डवद्याधरी, बाई. 
डवठोबाअण्णा दफ्तरदार कऱ्हािकर. 
डवलायतहुसैनखा ं[आग्रावाले]. 
डववके आडण साधना. 
डवश्वनाथभट्ट. 
डवश्वेश्वरभट्ट (गागाभट्ट). 
डवष्णुदास नामा. 
डवष्णुशमा, पंडित–पहा : भातखंिे 
वुइश् न्येग्राडद्स्क, ईवान. 
वृिदपवण. 
वृिरत्नाकरः. 
वृिरत्नावली. 
डवडवधज्ञानडवस्तार [माडसक]. 
डववकेचूिामडणः. 
वदेसंडहता. 
वदेागंज्यौडतष. 
वदेागंाथवचडंद्रका, श्री. 
वडेदक् मीटर्. 
वदेी (बेदी), भीष्मदेव. 
वलेणकरशास्त्री. 
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वेंकटमखी–पहा : व्यंकटाध्वरी. 
वेंकटरामन. 
वेंकटरामय्या; शौण्िी (‘सोण्टी’). 
वेंकटरामशास्त्री, मेरत्त्तुर. 
वेंकटसुबय्या, उट् टुकिु. 
वेंकटेश्वर–पहा : व्यंकटाध्वरी. 
वदं्योपाध्याय (‘ब नजी’) कृष्णधन. 
व्यंकटनरसी. 
व्यंकटाध्वरी (वेंकटेश्वर, वेंकटमखी). 
व्यंकोजी (एकोजी) राजे भोंसले तंजाऊरकर, पडहले. 
व्याडि. 
व्यास, नारायणराव. 
व्यासराय. 
व्हाइट्ट्हेड्, िॉ. ए. एन्.. 
स्ट्व्हग्गेन् ष्टाइन् (‘डवटगेनस्टीन’). 
स्ट्व्हलड़व (‘डवलािव’), क प्टन् ऑगस्टस्. 
व्हीनर (‘वाइनर’) िॉ. नॉबवट्व . 
व्हंुट् (‘वुिं’). 
व्हेबनव, आन्तोन. 
 
शंकरकालीनटनसंवाद. 
शकंरन् , िॉ. सी. आर्.. 
शकंरभय्या. 
शकंराचायव, आद्य. 
शमा, तनसुखरामशास्त्री. 
शमा, हरदिशास्त्री. 
शम्स्उद् दीन [तबलची]. 
शहाजहा,ं बादशाह. 
शहाजीमहाराज भोंसले तंजाउरकर. 
शहाजीराजे भोंसले. 
शास्ट्न्तपववम् [महाभारत]. 
शापसंभ्रम [नाटक]. 
शाफ् ट् स् बरी, एड्मण्ड्. 
शार्ङ्व देव (डनःशकंशार्ङ्व देव) डशवाय पहा : संगीतरत्नाकरः 
शाहूछत्रपडत भोंसले, पडहले. 
श्यामशास्त्री. 
श्रीधर [कडव]. 
श्रीधर व्यंकटेश, अय्यावल डतरुडवसनल्लूर. 
श्रीडनवास कृष्णाप्पा नाईक–पहा : पुरंदरदास 
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श्रीपादराज. 
श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्. 
श्रीलक्ष्मीनारायणकल्याणम् नाटक. 
श्रीवल्लभ. 
श्रीवदेामंाथवचडंद्रका. 
श्रौतसूत्रम्, खाडदर. 
श्रौतसूत्रम्, द्राह्ायण (लाट्यायन). 
श्वेताश्वरोपडनषद्. 
डशरगावंकर, अनंतराव. 
डशरगावंकर, लीलाबाई–पहा : लीलाबाई 
डशलेदार, जयमाला. 
डशवरामन, काचंीपुरम् (रामचन्दे्रन्द्र, उपडनषद्ब्रह्मन्). 
डशवाजीमहाराज, छत्रपडत. 
डशक्षा (शीक्षा), नारदीय (‘नारदीडशक्षा’). 
डशक्षा (शीक्षा), पाडणनीय. 
डशक्षा (शीक्षा), मािूंकेय (‘मािूंकीडशक्षा’). 
डशक्षा (शीक्षा), याज्ञवल्क्य. 
कशते्र, डशवरामशास्त्री. 
कशदे [पेटीवाले, गायक]. 
डशशुपालवधः. 
शुक्ल, सदाडशव अनंत (‘कुमुदबाधंव’ कडव). 
शुद्धसारंग–पहा : भोळे 
शृगंारशखेरः. 
श नन्, िॉ. सी. ई.. 
शॉ, बनविव. 
शोएन् बगव. 
शौनक. 
शौनकभाष्यम्. 
शौरी, डमया (‘शोरी,’ ‘शोरे’). 
षट्ट्साहस्त्री–पहा : नाट्यशास्त्रम् 
ष्पेंर्ग लर्, ओस्वल्ट (‘ओस्वाल्ि स्पेंगलर’). 
ष्टाइन् व े(‘स्टीनव’े) डपयानो कंपनी. 
ष्टाय् फेल् (‘स्टीफल’). 
 
सखारामजी आंगले गुरव [पखवाडजये]. 
सगनभाऊ [शाहीर]. 
सगुणा कल्याणपुर. 
सिोलीकर, वामनराव. 
सत्यप्रकाश [वतवमानपत्र]. 
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सदारंग–पहा : डनयामतखा ं
सदाडशवब्रह्मेंद्र, नेरुर. 
संभाजीराजे भोंसले, छत्रपडत. 
समुद्रगुप्त, ‘सम्राट्’. 
सरफोजीराजे भोसले तंजाउरकर, दुसरे. 
सरस्वतीहृदयालंकारः अथात् भारतभाष्यम्. 
सवाई गधंवव (रामचंद्र गणाप्पा कंुदगोळकर, रामभाऊ). 
सवाई माधवराव पेशव े(माधव नारायण). 
सहस्रबदेु्ध, म. ना. 
साठे, ‘शरद’ [व्हायोडलन् वादक]. 
साठे, मोरशास्त्री. 
साखं्यकाडरका. 
सामगाचं्या पोर्थया. 
सायणभाष्य. 
सात्रव, झ्या ंपॉल् (‘जीन पॉल’). 
सावरकर, डवनायक दामोदर (‘महाराष्रभाट’कडव). 
साडहत्यकुसुमाजंडल अथा छन्दोलंकार. 
डसद्धान्तकामैुदी. 
डसद्धान्तडशरोमडणः. 
डसद्धारपदल. 
डसदे्धश्वरी, बाई (“देवी”). 
डसमन् (‘सायमन’). 
डसलाप्पडधकारम्. 
कसहभपूाल (कशगभपूाल). 
सीताम्मा. 
सीडरय् ल ् यूडनव्हस्व, द. 
सुखलाल [व्हयोडलन् वादक]. 
सुंदरमूर्मत. 
सुंदराबाई पुणेंकरीण (‘जाधव’). 
सुधारखा ं(डसधारखा)ं [तबलची]. 
सुभाडषतरत्नभाण्िागारम्. 
सुरय्या 
सुरेशबाबू ‘माने’. 
सुलोचना चव्हाण. 
सुश्रुत (–शारीरम्,–संडहता). 
सुश्लोकलाघव. 
सैतव. 
सॉरॉडकन, प्योडत्रम् (डपडत्रम्; ‘पीटर सोरोडकन’). 
सोमनाथ मुद्गल. 
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सोमेश्वर चालुक्य, ‘भलूोकमल्ल’ [कल्याणीचा]. 
सोडहरोबा अंडबये. 
सौभद्र [नाटक]. 
संगीत [माडसक]. 
संगीतकलाडनडधः [कडल्लनाथी टीका]. 
संगीतचूिामडणः. 
संगीतदपवणः. 
संगीत नाटक अकादमी–पहा : अकादमी 
संगीतपाडरजातः. 
सगीतपाडरजात [कहदी भाषान्तर]. 
संगीतमकरन्दः. 
संगीतमडणदपवणः. 
संगीतरत्नाकरः. 
संगीतराजः अथात् नृत्यरत्नाकरकोषः. 
संगीत शास्त्रकार व कलावतं याचंा इडतहास. 
संगीतसमयसारः. 
संगीतसार (“राधागोकवद” संगीतसार). 
संगीतसेतुः [रत्नाकरटीका]. 
संगीतसुधा, गोकवद दीडक्षतरकृत (“रघुनाथभपूालकृत”). 
संगीतसुधाकरः [कसहभपूालकृत रत्नाकरटीका]. 
संगीतसुधाकरः [हडरपालदेवकृत]. 
संगीतस्वामी. 
संगीतडशरोमडणः. 
संन्याशाचा संसार [नाटक]. 
संशयकल्लोळ [नाटक]. 
संस्कृत काव्यशास्त्राचा इडतहास. 
स्टट्व . 
स्टेकबर्ग, सूझन् (‘सुसान’). 
स्त्रावीस्ट्न्स्क. 
स्थाडनक स्वराज्य अथवा म्युडनडसपाडलटी [नाटक]. 
स्वयंवर [नाटक]. 
स्वरप्रकाश. 
स्वरमेलकलाडनडधः. 
स्वाती डतरुनल महाराज त्रावणकोर. 
 
हूद्दखा.ं 
हरदास, बाळशास्त्री. 
हरप्रसादशास्त्री. 
हडरदास, बाबा. 
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हडरपाठाचे अभगं. 
हडरपालदेव चालुक्य, राजा अडभनवपुर [नवानगर]. 
हलायुध. 
हाडफ़झखा ं[सरोडदये ग्वाडलयर]. 
हायझ़न् बर्गव, व्हेनवर् (‘हैसेनबगेव’). 
हाय् मेन् देस सामवदे, दी. 
हामोडनयम डशक्षक भाग पडहला. 
हारमोडनयम अथवा बाजाचीपेटी वाजडवण्याचें पसु्तक. 
हाल, सातवाहन. 
डहज् मास्टस्व व्हॉइस् कंपनी. 
कहदुस्थानी संगीतपद्धडत [गं्रथ]. 
डहराबाई [१८५० मधील दडक्षणी गाडयका]. डशवाय पहा : कमलाबाई. 
डहराबाई बिोदेकर. 
डहरालाल अमृतसरवाला. 
कहवरगावंकर, रामचंद्र बलवतं [दंिवते]. 
डहस्टरी ऑफ् संस्कृत पोएडटक्स्. 
हेगेल,् ग्योर्गव डवल्हेल्म् फ्रीड् डरश्. 
हेमचंद्र. 
हेर् न्  ऑय् गेन् िू(इः)करग्ज़् उम् व ल् त्सुंर्ग देयर् स्ट्व्हसन् शाफ्ट्. 
हेत्स्व, हाइडन्रश् (‘डहडन्रक् हझव’). 
हेल्मोल्त्स, हमवन् फ़ॉन् (‘हेल्महोल्टझ’). 
हॉ् डकन्स. 
होनेगर. 
होःय् नर कंपनी. 
होनाजी डशलारखाने. 
होळकर, सवाई तुकोजीराजे [इन्दौर]. 
 
क्षीरस्वामी. 
के्षत्रज्ञ, वरदय्या (‘के्षत्रागं’). 
‘के्षत्रागं’–पहा : के्षत्रज्ञ. 
के्षमेंद्र. 
 
ज्ञानप्रसारक मंिळी. 
ज्ञानदेव (ज्ञानेश्वर). 
ज्ञानेश्वरी (ज्ञानदेवी) अथवा भावाथवदीडपका. 
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सजं्ञा– आणिणिषय–सूणच 
 
[लेखकाला अग्राह् वाटणारे प्रयोग–पाठभेद इत्याडद दुहेरी अवतरणडचह्नानंीं दाखडवले आहेत.] 
 
ॐकार. 
डशवाय पहा : अताल, उद्गीथ. 
ॐ काराच्या सािेतीन मात्रा. 
ॐ काराच्या चन्द्रडबन्दुचा काल १ ⅜ मात्रा. 
 
अकार. 
अकारकरण, गायनातंील. 
अखंिताप्रतीडत (कस्ट्ण्टन्युइटी), घटकाचंी. 
अंडकक (= एक अवनद्धवाद्य). 
अंग (= अंशभाग, अवयव). 
डशवाय पहा : मात्राभाग, मात्रामान, लयागं, स्वरागं, तालागं अंग, गायनातंील (ख्याल–, टप्पा–, ठुमरी–
, दादरा–, धु्रपद, होरी–, इत्याडद). 
अंग, ‘थाटा’ंतील. 
डशवाय पहा : उपथाट 
अंग, रागाचें (काफी–, तोिी–, मारवा–, मारु–, यमन– अंग; इत्याडद). 
अंग, वाद्यातंील (झ़ाला– अंग, तंत– अंग, बीन—अंग, इत्याडद). 
अंग, सप्तकाचें (उिर–, पूवव–अंग). 
अंग, व छंद. 
अंगखंि. 
अंगखंि व उच्चारभेद. 
अंगखंि व जोरभार–वणोच्चार–शब्दाथव. 
अंगखंिजाडतयुक्त लयक्रम. 
अंगभेद. 
अंगभेद व जाडतभेद. 
अंगमान, चतस्र–डतस्राडद. 
अंगमान व दोन हातामंधील अंतर. 
अंगहार, नृत्यातंील. 
अंगावंरून आवतवनडनडिडत. 
अंगें, तालातंील. 
अंगें, मात्राचंीं. 
अजि (=नॉन् मटीडरय् ल). 
अजस्र लय (=अडतशय डवलंडबत लय). 
अझ़म् (= पैगंबराचं्या सहकाऱ्याचंें व नंतरच्या न्याय–पंडिताचंें एकमत). 
अिाणा राग व वीररस. 
अणु (अणदुु्रत, कबबाधव, डवराम) (=लयमापनातंील एक लयकालमान, लयागं). 
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अणु चा चचकार (तत्कार): डत(ि, डतय्). 
अणु (‘परमाण’ु, पीलव. वैशडेषक–साखं्यदशवनातंील वस्तुरचनेचा सूक्ष्मतम अडवभाज्य घटक. ॲटम्). 
अणु व वस्तुडवघटन. 
अणु एक– (= एकाणु). 
अणु चतस्र. 
अणु त्र्यस्र (त्रसरेणु). 
अणु द्व्यस्र (द्व्यणकु). 
अणुचें वस्तुत्व. 
अणुचें सूक्ष्मत्व. 
अणुवाद, भारतीय (= काणाद वैशडेषक दशवन). 
अणुवादातंील डवचारसंभ्रम, भारतीय–. 
अणुगभव (अणुकेन्द्र, ॲटडमक न्यूस्ट्क्लयस). 
अतायी (= शास्त्रडशक्षणास अपात्र, अडशडक्षत परंतु चागंला गायकवादक). 
अताल (= ॐकार). 
अडतकु्रष्ट स्वर, गात्रवीणेंतील. 
अडतदीघव आवतवन स्ट्क्लष्ट, रंजकत्वहीन. 
अडतदेश, शब्दाथाचा (= अडधक व्यापक अथानें वापर). 
अडततार (तारतर. सप्तक, स्वर). 
अडतदु्रत लय. 
अडतशोभा (= ओव्हर–ऑनवमेण्टेश् न). 
अडतऱ्हस्व आवतवन अंगवैडवध्याडवना रंजकत्वहीन. 
अडतस्वायव स्वर, गात्रवीणेंतील. 
अतीत (= होऊन गेलेला) ग्रह. 
अतीत–अनागत ग्रहभेदः गीतसापेक्ष/तालाघातसापेक्ष. 
अत्युत्क्रम (एक स्वरालंकार, = मुरकी). 
अत्रुपदै (=स्तुडतपर तडमळ काव्य). 
अदै्वतपंथी गीतें, तडमळ (पहा : डसद्धारपदल, काण्िार अबभडूत, काण्िार अलंकारम्). 
अदै्वतपंथी साधूसंन्यासी, ‘डसद्धार’ 
अध्यात्म व तकव बद्ध–शब्दबद्ध डवचार. 
अध्वदेश, प्रस्ताराचा (=एकूण व्याप). 
अध्वयोग, प्रस्ताराचा (=एकूण काळ). 
अन्तरभाषा. 
अन्तरमागव (=परस्परवैलक्षण्याचा उपाय). 
अन्तनाद (=अपर पाशवल्स, हार् मॉडनक्स). 
अन्तनाद अपूणांकपटीचे (नॉन्–इण्टीग्रल हार् मॉडनक्स). 
अन्तनाद छेिलेल्या/गजानें वाजवलेल्या तारेचे. 
अन्तनादशनू्यत्व (=प्यूअडरटी ऑफ नोट). 
डशवाय पहा : शुद्धजाडतकंपन, डमश्रजाडत कंपन. 
अन्तरा. 
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अन्तराय (=अिथळ्याचा एक प्रकार). 
अन्तःकरण (=‘जाणीव’, शरीरान्तगवत डक्रयासाधन–करण). 
डशवाय पहा : डचि, बुडद्ध, मन, अहंकार. 
अन्तःकरण–एक सोईची वगीकरणकल्पना. 
अन्तःकरण व कॉम्प्यटूर. 
अन्तःकरण व शारीरडक्रया. 
डशवाय पहा : साय् कोसोम डटक मेडिडसन. 
अन्तःकरणस्थ काल (‘इन् विव टाइम’). 
डशवाय पहा : बायॉडजकल टाइम 
अनागत (=अजून न आलेला) ग्रह. 
अनाघात. 
अनाहत नाद. 
अडनबद्ध गीतवाद्यातंील ताल. 
अनुकषवण, स्वराचें (=स्वरातूंन वणवडनष्पडि). 
अनुकार, गायनाचा वीणेंत/वीणेचा अवनद्ध वाद्यातं. 
अनुकूलभाव, मनाचा (=सुख). 
अनुकूलसंवदेना (=सुखसंवदेना). 
अनुकूलसंवदेना क्रीिासुलभ (=रंजक). 
अनुकूलसंवदेना क्रीिायुक्त (=आह्वादक). 
अनुगत (=वाद्यवादनप्रमुख जी डचत्रावृडि म्हणजे डचत्रानामक गुणभावव्यवहार, डतच्यातंील लयागंभेद–
प्रस्तारवादन). 
अनुदाित्व, नीचत्वामुळें. 
अनुनाडसक. 
अनुनाडसक्य – मुखानुनाडसक–, भाडषत व डलडपकृत. 
अनुबन्ध, पुस्तकाचा (=मागाहून जोिलेला भाग). 
अनुभव–अनुभडूत–, प्रायोडगक. 
अनुभडूत : स्ट्क्लष्ट/नवी/सहज. 
“अनुभतूींमधील सबंंध म्हणजे पुंकल्लगी लय”–मढेकरकृत “व्याख्या”. 
अनुरणन (=पर्मसस्टन्स ऑफ साऊंि). 
अनुरणनशनू्य ध्वडन. डशवाय पहा : आघात, आपात, चुटकी, टाळी, तुटक नाद, पात, व्यंजनवणव, स्फोट, 
क्षडणकध्वडन. 
अनुस्वान. डशवाय पहा : अनुरणन, स्वरनाद, स्वर 
अनुस्वार, भाडषत व डलडपकृत. 
अनुस्वारः स्वर/व्यजंन. 
अन्वयव्यडतरेकयुक्त (=प्रडतपादन गृहीत करून व नाकारून) वाचन. 
अन् सण्टवन् टी. पहा : इन् डिटर्ममनसी, उन् बडेष्टम्ट्ट्हाइट. 
अपघाडटला वीणा. 
अपंग गायक–वादक–श्रोता. 
अपन्यास. 
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अपर पाशवल्स (=इण्टीर्गर ल हार् मॉडनक्स). 
अपवगव (=‘वैराग्य’, डक्रयासमास्ट्प्त, डक्रयाडनवडृि). 
अपूववता (=नवीनता), पुस्तकाची. 
अपेक्षापूर्मत व अपेक्षाभगं, श्रवणातंील. 
अफ़ाईल् (=फासी छंदःशास्त्रातंील मलू अंगखंिाचंी प्रस्तारजन्य ओळ). 
अफ़ाईल् उस्सलूी (=प्रमाणडनयमबद्ध अफ़ा‘ईल्). 
अफ़ाईल् फुरू ‘इ (=लघूपायजन्य अफ़ा’ईल–भेद). 
अभगं. 
अभाव (=नाहींपणा. दशवनातंील). 
अभाव, अत्यतं–(=पूणवतः नाहींपणा). 
अभाव अन्योन्य– (=‘ह्ाचा’ आहेपणा म्हणून ‘त्याचा’ नाहींपणा). 
अभाव प्रध्वसं –(=पूवी होतें पण आता ंनाहीं ही अवस्था). 
अभाव, प्राक्–(=पुढें होईल पण आता ंनाहीं ही अवस्था). 
अडभजात (=क्लाडसक् ल) कृडत. 
अडभनय, नृत्यातंील. 
अडभडनवशे (=सुडशडक्षत डवचारवन्तालाडह घेरणारी ‘मी असावें’ ही भावना) 
अभेद्यता, स्वरागंतालागंाचंी. 
अभ्यास, पुस्तकातंील (= मुद्याचंी उजळणी, पुनरावृडि). 
अभ्यास, सामगायनातंील (=एक पुनरावृि–अक्षरस्वरवणालंकार). 
अमरावती डशल्प. 
अमीरखुस्रौची काव्यरचना–छंदप्रवीणता. 
अमीरखुस्रौचें “सागंीडतक कायव”. 
अमुकत्व (=आय् िेस्ट्ण्टटी, इस्ट्ण्िव्हु्ज्युॲडलटी, नॉमेन). 
अयनमान, कालगणनेमधील. 
अयथाक्षर व यथाक्षर ताल. 
अयथाक्षर मागवतालातूंन देशी तालोत्पडि. 
अकान् (फासी छंदः शास्त्रातंील मूल अंगखंिाचंीं उच्चाररूपें. रुक्न् चें बहुवचन.). 
अथव, अनुभडूतचा (= डसस्ट्ग्नडफकन्स, ‘मीकनग’, इम्पोटव). 
अथव भाषेंतील शब्दाचा (गौण, मुख्य, ध्वडन–, योगरूढ, यौडगक, रूढ, लौडकक, वाच्य–, व्यंग्य–). 
अथव (= शब्दध्वडन व डनर्मदष्ट यामंधील संबधंसंकेत) 
अथव, ‘श्रुडत’ शब्दाचे संगीतातं चार : पहा : ‘श्रुडत’ 
अथव शब्दध्वडनला नाहीं. 
अथवडनडिडत, (ध्वडन)क्रमाची. 
अथवपयायाचंें संख्यामान (=इन्फमेशन). 
अथवपयायाचंें संख्यामान उच्चारातंील. 
अथवभाव (= अमुकत्व), मािंाचा. डशवाय पहा : गेष्टाल्ट 
अथवभाव (ध्वडन)संदेशातंील. 
अथवभाव व वणोच्चार भेद. 
अथवभावकल्पना संडदग्ध–अडतव्याप्त. 
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अथवभावडनियातंील संकेतसदंभवतारतम्यडववके. 
अथवभेदडनर्ममडत, उच्चारकृत. 
अथववाद, पुस्तकातंील (=हेतुगभव अवान्तरें). 
अथववाहकता, (ध्वडन) संदेशाची (=इन्फमेश् न). 
अथववाही शब्द. डशवाय पहा : स्फोट 
अथवशून्य (शुष्क) रचना. 
अथवसंदभव, डवषयाचा. 
अथान्तरन्यास (एक अलंकार. सामान्याकरवीं डवशषे अथवा डवशषेाकरवीं सामान्य दाखवणें). 
अथानुसार लयागंें. 
अधवमागधी गीडत (=‘अधवडनवतवनयुक्त’, डनवृडिप्रधान, गानपद्धडत). 
अधवषट् डचत्र मागव. 
अलंकरण, अस्ताईचें. डशवाय पहा : भोग. 
अलंकरणयुक्त वताव. 
अलंकार, भाषेंतील (अथव–,शब्द–). 
अलंकार, संगीतातील. 
अलंकार, स्वरवणव– पहा : आन्दोलन, आलाप, कण, कंप, कूटतान, खटका, गमक, डगटकिी, घसीट, 
झम् झमा, झाला, िोल, तान, तानतनाईत, तानडफरत, तानाचें प्रकार, पुकार, फंदा, बेहलावा, बोलतान, 
मींि, मुरकी, ललकार, हंुकार. 
अलंकार (संगीतातील): वणोच्चारतुल्य. 
अलंकारबाहुल्य. डशवाय पहा : ख्याल. 
अलंकारशास्त्र. 
अलंकाराडतरेक (=अडतशोभा). 
अलाकु (=मात्रा). 
अलाडदयापरंपदा (=“जयपरु घराणें”). 
अलाबु (=भोंपळ्याची) वीणा. 
अल् गुज. 
अल् तब्ल्. 
अल्पत्व–बहुलत्व, गानातं स्वरागंाचंें. 
अवकाश (=दोन तालाघातामंधील कालमान). 
अवधान (=ॲटेन्शन), डचिाचें. 
अवनद्ध (आनद्ध) वाद्य. 
पहा : चमववाद्य, पुष्करवाद्य, डवतत वाद्य 
अवनद्ध वाद्यातील पाटाक्षरें (=बोल). 
अवनद्ध वाद्यें, नाट्यातंील रंजक– (अ कलग्य, उध्ववक, अंडकक, पणव, मदवल, मुरज, मृदंग). 
अवयव (=भाग). 
अवयव प्रस्ताराचा (प्रस्तारभेद). 
अवयवकाल, प्रस्ताराचा एकूण (अध्वयोग). 
अवयवमान, प्रस्तारभेदाचें (=एकेका अवयवातंील घटकसंख्या). 
अवरोह. 
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अवरोही वणव. (डशवाय पहा : गे्रव्ह (ग्राव्ह) अ क्सेंट) 
अवसान (=समेनंतरची, म्हणजे ‘पडहली’, मात्रा व डतचा उच्चार). 
अवसान अतीतानगताचंा सडंध. 
अवसान अनुस्वारात्मक/कठोर उच्चारात्मक/दीघव, घोषयुक्त. 
अवसान चरणाचें. 
अवसान ध्वडनक्रमाची ‘अपडरहायव डनयडत’. 
अवसान स्पष्टडनर्मदष्ट उच्चाडरत मात्रा. 
अवसान व अथवभाव. 
अवसान व ‘आमद’ (=आगमन). 
अवसान व उच्चारक्रम. 
अवसान व ठेका. 
अवसान व सम (=समेचा क्षण). 
अवसानानें सुरुवात–समग्रह–छन्दातं, गीतातं, ठेक्यातं, तालातं, बंदीषींत. 
अवसानीं धा, ठेक्याचा. 
अवसानीं धा, डतहाईचा. 
अवसानीं यडतभगं. 
अवसानीं डवराम. 
अवसानीं शब्दाचा शवेट बहुधा नसतो. 
अवसानीं शब्दाची सुरुवात असूं शकते. 
अवसानीं स्पष्टता. 
अवसानींचा उच्चार. 
अवसानींचा धा. 
अवसानींचा बोल. 
अवसानींचा स्वरनाद. 
अवसानींचा स्वरोच्चार. 
अवसानमाते्रचें महत्त्ववैडशष्ट्य. 
अवस्था, डक्रया–घटना–पदाथाडदकाचंी. 
अवस्था प्रारंभ– 
अवस्थापडरणाम. पहा : उत्पडिस्ट्स्थडतलय, चार वाणी. 
अवाशम्या (अथवा धु्रवा) कला (“अवाशपंा.” एक डनःशब्द हस्ताडक्रया). 
अव्यवस्ट्स्थत (अस्ताव्यस्त) समुच्चय. 
अष्टकल. 
अष्टपदी. 
अष्टाक्षरी पाद. 
अस्ताई (स्थायी). 
अस्ताई—अन्तरा. 
अहोरात्रमान, कालगणनेमधील. 
अक्षर, भरें (भारी). 
अक्षर, भाडषत व डलडपकृत (=लेटर). 
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“अक्षर, भाषेंतील,” पटवधवनकृत कल्पना (=डसल ब ल, वणवपद, शब्दावयव). 
अक्षर व मात्रा. 
अक्षरक्रम (अक्षरपरंपरा). 
अक्षरक्रम व वणवपद (=शब्दावयव, डसल ब ल). 
अक्षरगणः आद्यगुरु भ, अंत्यगुरु ज, सववगुरु म, आद्यलघु य, अंत्यलघुत, मध्यलघु र; सववलघु न. 
अक्षरछंद (‘वैडदक’ छंद). 
अक्षरछंदोवृि (वृि). 
अक्षरभेदडक्रयाकाल (लय, स्वरागं). 
अक्षरमात्रा. 
अक्षरमात्रासंख्या. 
अक्षरवणव. 
अक्षरवणवप्रकार : अघोष. अडतऱ्हस्व. अनुनाडसक. अनुनाडसक्य. अनुस्वार. अन्तस्थ. अल्पप्राण. 
उच्चारसुकर. उपध्मानीय. उष्म., ’ऐन. डजह्वामलूीय. जोि–, संयुक्त–. दीघव. दीघवतम–दीघवतर–
दीघवप्राय. महाप्राण. मुखानुनाडसक. ऱ्हस्व. ऱ्हस्वतम–ऱ्हस्वतर–दीघवप्राय. डववृत (डववारप्रयत्न). व्यंजन. 
संवृत (संवारप्रयत्न). स्वर. स्वरसंयुक्त (उम् लाउट्). हम्झ़ ः. 
अक्षरवृि (वृि). 
अक्षरवृि व मात्रावृि (जाडत). 
अक्षरवृि–मात्रावृि–भेद कृडत्रम. 
अक्षरसंख्या, जपातंील. 
अक्षरसंख्येचें लौडकक (मात्रा)छंदामध्येंडह डनयमन. 
अक्षरसमूहाचें बोल. 
अक्षराघाताचें जोरभार. 
अक्षराचंें दीघवत्व. 
अक्षरें, चरणातंील. 
अक्षरें, छंदातंील. 
अक्षरें, धु्रपदातंील व्यंजनप्रचरु. 
अक्षरें, ख्यालातंील स्वरप्रचुर. 
अक्षरोच्चार. 
अक्षरोच्चार, खंडित. 
अक्षरोच्चारकाल, मात्रामान व कला. 
अक्षरोच्चारकाल व टाळीकाल. 
अक्षरोच्चारकाल व लय (लयमान). 
अक्षरोच्चारक्रम, एकएक दीघव (=“छान्दस,” पटवधवनप्रणीत). 
अक्षरोच्चारक्षण व टाळीचा आघातक्षण. 
अक्षरोच्चारमात्राचें गट : अथानुसार; उच्चारणानुसारी; स्वरोच्चतानीचतानुगामी. 
 
आ कापेला (=डबनसाथीचें कंठसंगीत). 
आ तेम्पो (=बदललेला लय पुन्हा ंपूवववत् करणें). 
आएस्थेडटक्स (एस्थेडटक्स. संवदेनाबंद्दलचें शास्त्र. “सौंदयवशास्त्र”). 
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आकार, अखंि. 
आकाराडद स्वरालंकारातूंनडह तालप्रतीडत. 
आकोद्यों (ॲकॉर्मियन). 
आकृडत (=डफगर, िायाग्राम). 
“आकृडतबधं” (आराखिा. ‘फॉमव’ ‘प टनव’ घाट इ.). 
आकृडतबधं दृडष्टगम्यच. 
“आक्रमक” (=‘अगे्रडसव्ह’) गायकी. 
आस्ट्क्सलरान्दो (ॲस्ट्क्झलरॅँिो) (=वाढता लय). 
आस्ट्क्सलरान्दो, नादबलाचा (बलागम. आवाज जलद मोठा होणें). 
आगम (=सामगायनातंील ‘डवकृडत’चा एक प्रकार. मुळातंल्याहून अडधक अक्षरें घालणें). 
आघात. 
आघात, तुटक (=पूणवपणें स्वरागंवर्मजत; स्वरत्वहीन स्फोट; बीट). 
आघात, तालाचा. 
आघात, तालाचा मुख्य. पहा : अवसान. 
आघात, पायाचें, नृत्यातंील. 
आघात, मृदु. 
आघात बलवान्. 
आघात आडण ताल. डशवाय पहा : डरद्म. 
आघातकाल. 
आघातकालस्थानें. 
आघातडक्रया. 
आघातप्रधान वाद्यें, डनव्वळ. 
आघातप्रधानता. 
आघातमय तालागातंडह स्वरागंाचें महत्त्व. 
आघातलुब्ध गायकवादक–श्रोते. 
आघातोच्चार (=स्रेस) : पाडिमात्य छंदातं. 
आचारडवचार, शवैवैष्णवपंथीय. 
आचारडवचारडवचारसंस्काररीती : व्यस्ट्क्त व समाज. 
आचायव; गायन–, नृत्य–, वाद्य–, संगीत–. 
आझ़ाहीफ़् (डझ़हाफ़् चें बहुवचन लघूपाययुक्त, ‘डवकृत,’ फासी छंदःशास्त्रोक्त चरणखंि). 
‘आटा भरवणें’ (= मृदंगडवलेपन, पखवाजाच्या पुिीला कणीक लावनू सुरातं डमळवणें). 
आ– टोन डलटी (अमुक स्वर अथवा कॉिव केन्द्रीभतू असें भासूंच न देणारी वाद्यमेळसंगीतरचनापद्धडत). 
आि (देढी, दीिपट लयमान). 
आिलय (= कसकोपेशन). 
आढी (आिी, तन्तुवाद्याचा ‘मेरु’). 
आततायी (= स्वैर, लहरी, अडशडक्षत) गायक. 
आत्मडनष्ठता, कलाकृडतमधील.डशवाय पहा : रोम स्ट्ण्टक. 
‘आदानप्रदान” (= देवघेव. कॉम्युडनकेश् न). 
“आडदसप्तक” (= “शुद्धसप्तक”). 
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आधारस्वरनाद (= टोडनक). 
आध्यास्ट्त्मक डवचार डवज्ञानबाह्. 
आनंद (= स्ट्ब्लस). 
आनंद डनरहंकाडरकत्व गृहीत. 
आनंद : समाडधमधील ‘अथवमात्र’ मनःसुख. 
आनंदकल्पना आध्यास्ट्त्मक. 
आनंदाच्या दोन पातळ्या (भडूमका). 
आंत्र, गोवत्स–; मेष– (तातं, रोड़ा). 
आडद ताल : पहा ताल 
आन्दोलन (िोल; स्वराची स्वस्थानींच संथपणें होणारी ककडचत् उच्चनीचता). 
आन्दोडलत गमक. 
आपसेप्शन (=इडंद्रयडक्रयाक्षणानंतर डचिबुडद्धला होणारें डवषयग्रहण). 
आपात (=ॲट क्. स्फोटारंभयुक्त नादबलवृडद्ध). 
आपोज्जातूरा (‘ॲपोडगयाटू्यरा.’ घसीट). 
आप्त (=यथाथववक्ता). 
आप्तवचनाचा ग्राह्ाग्राह्डववके. 
आप्ताची परीक्षा. 
आभोग (= पडरसर. गायनातंील शवेटचा भाग; मतभेदानें, डतसरा भाग). 
आमद् (=आगमन; आमद्=येतो–येते–येतें). 
आमद्, नृत्यातंील. 
आय् डिया (=भावकल्पना), स्वरवाक्यातंील. 
आय् सोलेकटग द के्विन (=नेमका प्रश्न उभारणें, डवज्ञानपद्धडतमधील एक पर्थयतंत्र). 
आरती. 
आरबी–फासी लयागंें. 
आरभटी (=आवगेबहुला, नानाचारी) वृडि 
आरीया (“एडरया”, एयर. आलापयुक्त गीतगान). 
आरोह. 
आरोहावरोह. 
आरोही वणव. 
आक्षी (=नाक्षत्रीय). 
आर्मचक (=एकस्वर–प्रयोगयुक्त) पठण. 
आर्मचक, उिर–; पूवव– (सामाची पाठ्यपसु्तकें ). 
आसव आस्ट्ण्टका (=जुनी, १२ व्या व १३ व्या डक्रस्तीशतकातंील : [संगीत] कला). 
आसव नोवा (=नवी, १४ व्या शतकातंील [संगीत] कला). 
आलाप (=स्वरालंकार, दीघव). 
आलाप, चरणपूरक. 
आलाप, आलापी (=रागालस्ट्प्त) व ‘नोमतोम्’. 
आलाप, जोि, गत व झ़ाला, सतारबीनातंील. 
आलापयुस्ट्क्त व ‘डवकृडत’, सामगायनातंील. 
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आलापी : शोभाकरण, ‘डवनोदकारण’. 
आलापी व अथवभावकता. 
आकलग्य (एक अवनद्ध वाद्य; ढोलकीप्रकार.). 
आलोफोन. 
आवानजावन (=येणेंजाणें. गायकींतील खुबी). 
आवतवन. 
आवतवन, ठेका व ताल. 
आवतवन एकडजनसी मानतात. 
आवतवन व एकडजनसीपणा. 
आवतवन व चरण. 
आवतवन व तालागंें. 
आवतवन व त्यातंील तालभेद. 
आवतवन व स्वरनादाचंा स्थूलक्रम. 
आवतवनकल्पना. 
आवतवनकल्पना, गडणती व ध्वडनप्रतीडतची. 
आवतवनकाल. 
आवतवनाचा कणवप्रत्यय. 
आवतवनाचा िौल. 
आवतवनाचा शवेट : व्याख्यादृडष्टनें. 
आवतवनाची अस्पष्टता, अडनबद्ध गायनवादनातं. 
आवतवनाची दीघवता (=लाबंी). 
आवतवनाची दीघवता व लयागंक्रमयोजना. 
आवतवनाची दीघवता व रंजकता. 
आवतवनाची सम : हळुवार स्वराग़ंानींडह प्रकटते. 
आवतवनाचें उच्चाडरत रूप. 
आवतवनाचे खंि व यडतस्थानें. 
आवतवनातंींल अंगजाती. 
आवतवनान्तीं तालसमास्ट्प्त. 
आवतवनान्तीं सम (=साम्यावस्था). 
आवतवनावरून अंगप्रमाणजाडत ठरते. 
आवाज. 
आवाज, उंच. 
आवाज, खजव (=मदं्र). 
आवाज, ढाला (=अडतमदं्र, अणुमंद्र). 
आवाज, खणखणीत (= तीक्ष्ण). 
आवाज, तुटक. 
आवाज, पातळ (= चपळ). 
आवाज, बारीक. 
आवाज, भरदार. 
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डशवाय पहा : कंठधमव; रडजस्टर. 
आवाप (एक डनःशब्द हस्तडक्रया प्रकार). 
आवतवनीय हालचाल (= पीडरयॉडिक मोश् न), हवचे्या कणाचंी. 
आवृडि. 
आशयघनता (= पे्रग्नातं्स) गेष्टाल्ट्ट्मधील. 
आशयप्रकटीकरण व छपाईचे तोिगे. 
आंस (= रेव्हबवरेश् न). 
आसाडरत (एक गीतगान प्रकार). 
आके्षप (के्षप, डवके्षप, प्रके्षप. एक डनःशब्द हस्तडक्रयाप्रकार). 
 
इगं्रजींतून शास्ट्ब्दक उसनवारी व शब्दपाडंित्य. 
इण्टर् न श् न् ल फोनेडटक आल्फाबटे (= उच्चारानुसारी आन्तरराष्रीय डलडप, रोमन–ग्रीक डलपींवर 
आधारलेली. –न रो = बारकाव्याचंी, ब्रॉि = स्थूल, डसस्ट्स्टम.) 
इण्टर् न शन् ल स्ट ण्ििव डपच (= “पट्टी”च्या कंपदु्रडतचें आन्तरराष्रीय प्रमाणमान : डमड्ल ए ४४१ हेत्सव). 
इण्रॉस्पेस्ट्क्टव्ह (स्वलक्षी) पद्धडत. 
इण्िस्ट्स्रय् ल डिझाइन् . 
इस्ट्ण्िटर्ममनसी (= उन् बेडष्टम्ट्ट्हाइट, सूक्ष्ममापन अशक्य करणारा सृडष्टमधील अंगभतू ढोबळपणा). 
इडतहास व गं्रथप्रामाण्य. 
इडतहास व पुरावा. 
इद्रध्वज (जजवर) पूजाडवडध. 
इस्ट्न्द्रयभोगलडक्षत्व. (पहा : रोमॉस्ट्ण्टक.). 
इन्फमेश् न. 
इन्फमेशन व एण्रॉपी. 
इन्फमेशन डथयरी. 
इन्फमेशन डथयरी व “मानस–साडहत्य–सौंदयव–शास्त्र्याचंें” शब्दपास्ट्ण्ित्य. 
इन् विव टाइम (=अन्तःकरणसापेक्ष काल). 
इनव्हश् वन (स्वरान्तरक्रमाचंें गडतडनयमन एकच असलेला आरोह व त्याचा व्युत्क्रम, अवरोह, याचंी जोिी.). 
इम्पस्ट्ल्सव्ह (रास्ट्न्झयटं) साउंि. पहा : श्रडुत. 
इसराज एसराज, डदलरुब्याचा प्रकार. 
इसै (स्वर; अथवा संगीत). 
इसै परंपरा, तडमळ. 
इस्ट्स्तसाँब (=श्रेष्ठाचं्या मतडवचाराचा एक प्रकार). 
इस्ट्स्तस्लाः (=श्रेष्ठाचं्या मतडवचाराचा आणखी एक प्रकार). डशवाय पहा : राय् 
इस्लाम व कुर् आन् शरीफ्. 
इस्लामी फैसल्याचीं आधारतत्वें. 
इस्लामी समाजातंडह ‘नटवगव’ अलग. 
 
ईथॉस वृडिप्रवृडि.डशवाय पहा : पाथॉस, क्लाडसकल, रोमॅँडटक 
ईरानी—भारतीय संगीताचें “डमश्रण”. 
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ईडषका (वतेस्. =वते). 
ईषत्स्पशव. 
 
उच्चनीचस्वरोच्चार. 
उच्चार. 
उच्चार अखंि. 
उच्चार अखंि दीघव. 
उच्चार अघोष. 
उच्चार अिाणीपणाचे (=बेलय. भाषाप्रवृडि अजीबात िावलणारे.). 
उच्चार अनुरणनयुक्त. 
उच्चार असत्प्राय. 
उच्चार अक्षराचें. पहा : अक्षर…, उच्चारभेद…. 
उच्चार उदाि–अनुदाि. 
उच्चार, कंठस्थ. 
उच्चार, कठोर. 
उच्चार, “घसरिा”. 
उच्चार, घोष. 
उच्चार, जोिाक्षराचा कठोर–मृदु, ऱ्हस्व–दीघव. 
उच्चार, जोरदार. 
उच्चार, तुटक. 
उच्चार, दीघव. 
उच्चार, देशीभाषातंील : आरबी. इंग्रजी. उदूव. कन्नि. गुजराती. ग्रीक. चेक. जमवन. तडमळ. पंजाबी. तेलुगु. 
फासी. बंगाली. मराठी, [कुिाळी, कोंकणी, कोल्हापुरी, खानदेशी, गोमन्तकी, पुणेरी, मालवणी, 
वऱ्हािी]. रडशयन. लाडटन. ‘कहदी’. 
उच्चार, डनरथव [शुष्क] पहा : स्तोकस्तोभ, डनगीत. 
उच्चार, “डनसरिा”. 
उच्चार, “पसरट”. 
उच्चार, प्रमाण—. 
उच्चार, प्रमाणभाषेंतील. 
उच्चार, मागानुसारी. 
उच्चार, मुख–. 
उच्चार, रूढ, समाजसमूहाचा (= जाडतचा). 
उच्चार, ऱ्हस्व, ऱ्हस्वतम, ऱ्हस्वतर. 
उच्चार, लयबद्ध. 
उच्चार, वणाचा. 
उच्चार, वाद्याचंा. 
उच्चार, डवरामशून्य. 
उच्चार, डवषमकाल. 
उच्चार, शब्दाचे. 
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उच्चार, शून्यप्राय. 
उच्चार, समकाल–. 
उच्चार, सलग. 
उच्चार, स्वरप्रधान. 
उच्चार, हळुवार. 
उच्चार, क्षडणक (क्षणकाडलक). 
उच्चार व अक्षराचंीं मात्रामानें, देशीभाषातंील. 
उच्चार व भाषा. 
उच्चार व हस्तडक्रया. 
उच्चारकाल व मात्राकाल. 
उच्चारक्रम. 
उच्चारक्रम व छंदःशास्त्र. 
उच्चारक्रमप्रकारः अखंि, तुटक, डमश्र. 
डशवाय पहा : यडत. 
उच्चारक्रमप्रतीडत. 
उच्चारण. 
उच्चारणाधाडरत काल, लय. 
उच्चारतुलना, उदूव–फासीमधील. 
उच्चारतुलना, फासी–उदूव–मराठीमधील. 
उच्चारजाडतभेद : पहा : उच्चारभेद. 
उच्चारनाद. 
उच्चारपद्धडत, भाषाभाषामंधील. 
उच्चारप्रयत्न. 
उच्चारभेद : (अस्ट्क्लष्ट, अज् भक्त, अनुदाि, अपभ्रष्ट, अम्बूकृत, अधवक, अवग्रहीत, अडवलंडबत, अस्पृष्ट, 
आगत, आडदष्ट, ईषत्स्पृष्ट, उदाि, उपगीत, एणीकृत, स्ट्क्लष्ट, गुडणत, तपरकृत, दीघव, दुष्ट, दु्रत, डद्वि, 
ध्मात, डनपाडतत, डनरनुनाडसक, डनरस्त, डनदुवष्ट, डनहवत, प्रगीत, प्रचय, प्रत्याहृत, प्लृत, रेफ, रोमश, ऱ्हस्व, 
लुप्त, डवकंडपत, डवकीणव, डववृत, डवसर्मजत, वृद्ध, सवणव, सानुनाडसक, संदष्ट, संध्यक्षर, संप्रसीडदत, 
संयुक्तसंज्ञा, संवृत, स्थानान्तडरत, स्थानीय, स्पृष्ट, स्वडनत, डक्ष्वण्ण; 
अघोष, अन्तस्थ, अनुनाडसक, अनुस्वार, अल्पप्राण, उपध्मानीय, ऊष्म, घोष, डजह्वामलूीय, महाप्राण, 
मुखानुनाडसक, डववारप्रयत्न, डवसगव). 
उच्चारभेदः छंदानुसार. गीतानुसार, भाषाऽनुसार. 
उच्चारभेदः व अथवभेद. 
उच्चारभेदः व ध्वडननादभेद. 
उच्चारभेदलक्षणें. 
उच्चारवणव. 
उच्चारवणवमातृका (=फोनीम). 
उच्चारवणवनपद्धतींमध्यें फरक. 
उच्चारवणांचीं डलडपडचह्नें. 
उच्चारवणांचे बलभेद व ‘वजन’. 



 अनुक्रमणिका 

उच्चारडवचारातं देशकालसमाजानुसंधान. 
उच्चार– डवश्लेषण, भौडतक. 
उच्चारशास्त्र, आधुडनक डवज्ञानशुद्ध. 
उच्चारडशक्षा. 
उच्चारडशक्षा, पाडणनीय. 
उच्चारडशक्षा, फासी. 
डशवाय पहा : फोनेडटक्स, फोनॉलजी 
उच्चारशुडद्ध. 
उच्चारसकंर. 
उच्चारसपं्रदाय. 
उच्चारससं्कार. 
उच्चारसुकर अक्षर. 
उच्चारसुकरता. 
उच्चारस्थान, शारीडरक (अिजीभ–पिजीभ, ओंठ, कंठकूप, तालु, दातं, दातामंागची वरची हािाचंी पट्टी, 
नाडसका, फुप्पसाखंालचा पिदा, शरीराच्या नाडभपासून िोक्याच्या ‘टाळु’पयंतच्या नाना पोंकळ्या, 
श्वासनडलका). 
उच्चाराघात. 
उच्चाराचें धके्क (‘मारामारी’). 
उच्चाराचंें यंत्रसाडधत डवश्लेषण–संकलन–पुनरुत्पादन. 
उच्चाराचंें डलडपकरण. 
उच्चारातंील लयकारक. 
उच्चारानुसारी लेखनमुद्रण अशक्य. 
उछल तान. 
उठान तान. 
उठान, नृत्यातंील. 
उठाव तान. 
उड् िान तान. 
“उत्कंठन व डवसजवन” (=टेन्श् न अॅँि रेझोल्यूश् न). 
“उिरदडक्षण भेद”, संगीतशास्त्रातंील. 
उिरागं. सप्तकाचें (=पधडनसा, एका मतें तीव्र म,पधडनसा). 
उिरार्मचक. पहा : आर्मचक. 
उत्पडि. 
उत्पडि–स्ट्स्थडत–लय. 
उदाित्व उच्चत्त्वामुळें: अक्षराचें, स्वराचें. 
उद् गीथ (=१. सामगायनाचा प्रथमखंि २. ॐकार). 
उद्ग्राह (=गीतप्रबंधाचा प्रथमखंि). 
उडद्दष्ट (भेदाकं. प्रस्तारावयवाचा, प्रस्तारभेदाचा, क्रमाकं). 
उडद्दष्ट (=उडद्दष्टडक्रया. भेदाकं काढणें). 
उडद्दष्टकायवप्रयोजन, कृडतचें (=‘फंक्श् न’). 
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उद् धट्टक ताल. 
उधार, अवनद्धवाद्यवादनातंील. 
उन् बेडष्टम्ट्ट्हाइट. पहा : इन् डिटर्ममनसी. 
उपकरणयंत्रणा (=इन् स्ुमेंटेश् न). 
उपक्रम, पुस्तकाचा (=सुरुवातीचा भाग). 
उपजाती : एकाकी. 

द् व्यस्र. 
पडक्षणी. 
मानुष. 
वृि. 

(डशवाय मतान्तरानें डमश्र, संकीणव). 
उपथाट (=उपमेल, रागसप्तकाचा). 
उपमा, दृडष्टगम्यः संगीतडचडकत्सेंत अयुक्त. 
उपयुक्त ऱ्हस्वाक्षर (–चा काळ) लघु 
उपडरपाडण (प्रडतताल. व्यंजनहीन स्वरावर, डवरामावर, अथवा केवळ स्वरागंातंच, येणारें तालखंिस्थान). 
उपशम (शमन. क्षोभणानंतरची साम्यावस्था. लय). 
उपाय (=इलाज. इष्ट तें साध्य करण्याची युस्ट्क्त). 
उपोहन (= प्रगीतातंील शुष्काक्षरभाग. अथवयुक्त शब्द असलेल्या गीतातंील अथवहीन वणवपदभाग). 
उफ़्व  (= देशकालसमाजपरंपरेचा प्रकार).डशवाय पहा : एल्यास्. 
उभयकार (‘बैकार’. कडवता व डतची गायनरीडत–मातु व धातु–एकत्रच रचणारा). 
उल् झाव तान. 
उलटपलट. 
उल्लोपणी. 
उस़्सूल् (= रूडढरीडत, परंपरागत डनयम). 
उस़्सूल् इ फ़ाक्. डशवाय पहा : शूलताल. 
उखली (एक वदेकालीन घनवाद्य). 
उचक तान. 
 
ऊध्ववक (एक अवनद्ध वाद्य. तबल्यासमान.). 
ऊध्ववक, दडक्षण–वाम. 
ऊध्ववक, आकलग्य, ददवर व तबलािग्गा. 
 
ऋग्वदेसडंहता (ऋक्संडहता, ऋग्वदे). 
ऋचा. 
ऋचा व ताल. 
ऋचापठणातंील तालबद्धतेच्या न्यूनाडधक्याची श्रेणी. 
ऋचापठणातंील लयतालबद्धता. 
ऋचापठणातंील लघूपाय. 
ऋतंभरा प्रज्ञा (=संपूणव यथाथव सत्य ग्रहण करणारी डववकेबुडद्ध).(डशवाय पहा : प्रमा) 
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ॲक्सेंट (भाडषतातंील आघातोच्चार). पहा : डपच अ क्सेंट, स्रसे अ क्सेंट. 
ॲस्ट्ण्टफोनी (=दोन अथवा अडधक गायकवृदंाचंा गीतसवंाद). 
ॲब स्र क्श् न (=अनुभतूडवषयाचें सार. भावप्रतीडत, संप्रतीडत, संप्रमोष). 
अ ह् ळे ज़बा ं(= आद्य कहदवीभाषा. मूळची उदूवभाषा). 
 
‘एक’ टाळी. 
एककल वणालंकार (कबदु). 
एककल ताल. 
एककल–डद्वकलातंील साम्य. 
एककल–डद्वकलाडद मात्रारूपें. 
एककल–डद्वकलाडद भेदप्रकार; स्वरागंातं. 
एककल–डद्वकलाडद मागव. 
एकच आवतवन : मानीव कल्पना. 
एकडजनस. 
पहा : गेष्टाल्ट 
एकडजनस व ठेका. 
एकडजनसीपणा. 
एकतारी. 
“एकताल, अठे्ठचाळीस मात्राचंा”. 
एकताल, चौताल व चतस्रजाडत–डतस्रगडत आडदताल. 
डशवाय पहा : ताल 
एक मात्रा : डवरामाची अथवा लघुची. 
एकमान, तालागंाचें व स्वरागंाचें. 
एक वा दोन मात्राचंा ताललघुक्रम व रंजकता. 
एकमेळ कल्पना. 
एकाच छंदाच्या अनेक जाती. 
एकाणु (= प्रोटो–ॲटम. काणाद वैशडेषक दशवनातंील व्यापकत्वहीन ‘अणु’). 
एकोच्चार. 
एक्स्पान्श् न्स (= श्रेढी), पॉडलनॉडमय् ल (=बहुबीज) व बाय् नॉडमय् ल (=डद्वबीज). 
एक्स्पी(य्)डरयन्स (= बाह्ाभ्यन्तर डवषयगृहीत प्रतीडत). 
एिुप्पु (= गीतागं). 
एण्रॉपी (= बाह्डक्रयेसाठीं शस्ट्क्तची अनुपलस्ट्ब्ध). 
एण्रॉपी, (ध्वडन) संदेशाची. 
एन्व्हेलप (=“कवच”). 
एनहामवडनक टेम्पर मेंट (= सूक्ष्मातंरें ध्यानांत घेणारी स्वरसाधारण– काकलीकैडशकी साधारण–युक्त 
सप्तकरचना). 
एयर (टू्यन. चाल, धुन, तज्व). 
एगोनॉडमक्स (= [मानवी] डक्रयाव्यापारशस्ट्क्तडवषयक ‘अथव’शास्त्र). 
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एलाप्रबधं. 
एल्यास् (= देशकालसमाजपरंपरेचा प्रकार).डशवाय पहा : उफ़्व . 
 
ऑक्टेव्ह (= सप्तक, संस्थान). 
ऑक्टेव्ह नोट (वरचा समाननाद. टीप). 
ऑर्ग मेण्टेश् न (= स्वरागं दीघव करणें). 
ऑपेरा (= कोणतेंडह संगीतयुक्त–संगीतमय नाट्य. “सगंीडतका”). 
ऑपेराचे प्रकार : ओपेराकोमीक्, ओपेराबाले, ओपेराबफुा, ओपेरासेडरया, ब लि ऑपेरा, ग्रॅँि ऑपेरा, 
व्हरायटी. 
ऑब्स्क्यूरॅँडटस्ट ऑनवमेंटेश् न् (= स्ट्क्लष्टदुबोध अडतशोभा, लघुप्रडतष्ठा). 
ऑगवन. 
ऑगवन पाईप. 
ऑगवन रीि. 
ऑगवन ऑफ् कोती (= कोती नावंाच्या शास्त्रज्ञानें हुिकलेलें  अंतःकणामधील कंपनक्षम नािीपटल). 
ऑगानुम (ऑर् ग नम. = पद्धडतशीर रीडतव्यवस्था वृदंगायनातंील). 
ऑगानुम् चे प्रकार : कम्पोडझट, पूरुम (प्युअरम), प रलल, फ्री, स्ट्स्रक्ट कस् ल. 
 
ओिुवार (ओिुवमूर्मत=भजनी मंिळी). 
ओघ (=स्वचे्छ वादन, डचत्रावृडिमधील = वाद्यवादनप्रमुख गुणभाव–व्यवहारामधील.). 
ओबो(ए) एक पिीचें सुडषरवाद्य. 
ओरातोडरयो. 
ओडरयल : ताडन–, ताल–. (डवस्ताराचा प्रकार). 
ओंवी. 
ओंवीचे (पटवधवनकृत) भेद : “ग्रास्ट्न्थक” व “डशडथल”. 
ओंवी, छोटी. 
ओवते्यूव[इ]र (ओव्हचवर). 
ओष्ठ्य वणव. 
 
औिुव (ओिव, पाचं सुटे स्वर वापरणारें रागसप्तक). 
औिुडवत्व–षािवत्व (पाचं व सहा सुट्या स्वराचंा वापर). 
 
अशं (=जाडतगीताचा प्रधान रंजक स्वर). 
अंशस्वरलक्षणें. 
अंशात्मक भाग (–अंगें. लयागंें). 
अंशात्मक भाग, मात्राचें (=कला). 
 
ककुद् (ककुभ्.=वीणेवरील उंचवटा. घोिी. मतभेदानें : तारदान). 
कछवा (=चपट्या भोंपळ्याची छोटी सतार कूमववीणाप्रकार?). 
कजरी (=प्रोडषतभतृवका वासकसज्जा डवरहोत्कंडठता नाडयका कल्पून रडचलेलें  गीत). 
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कंजीरा (=द्राडवि खंडजरी). 
कटाव (कडटबधं. अधूनमधून आवतवन व्यक्त होणारा छंदातंील एक चूणवपदप्रकार : गाद्यगेयसडंधवरचा). 
किझील (=बीनाची उजवी झील). 
किवें. डशवाय पहा : त्रोपे (“रॉपी”) 
किवें, आकंण–(आखंण–, अक्कि.=धु्रवपद, धु्रपद, पालुपद). 
कण (खटका.=सुमारें षष्ठाशं–अष्टमाशं मात्रा अथवा त्याहून कमी लयागंाचा स्पष्ट सुटा स्वरस्पशव).डशवाय 
पहा : स्पशवः श्रडुत–, स्वर–. 
कंठ (व्हॉइस, आवाज). 
कंठकूप (व्हॉइस बॉक्स, ल करक् स, ‘स्वरयंत्र’). 
कंठनादधमवः कोलोरातूरा (=अलंकार प्राचयुववैडवध्यक्षम). ड्राम डटक (=भावप्रकटनशील), डलडरक 
(=“वैडणक”, स्ट्स्नग्धमधुर शुद्धनादशील).डशवाय पहा : आवाज, रडजस्टर. 
कंठसंगीत (व्हॉइस, व्होकल म्यूडझक). डशवाय पहा : आ कापेला. 
कथक (कत्थक. एक नृत्यप्रकार). 
कपाल (=ईशवणवनपद, शुष्काक्षरयुक्त, गीत).डशवाय पहा : कंबल. 
कमललोचना (एक छंदजाडत). 
कंप (डरल. एक स्वरालंकार). 
कंप (कंपन, पार्मथव वस्तुमधील अस्ट्स्थर–क्षडणक (रास्ट्न्झयंट) अथवा स्ट्स्थर (स्टेिी) कंपन,). 
कंप, बल–. (डवब्रातो, व्हाय् बे्रटो. नादबलाची शीघ्र क्षयवृडद्ध). 
कंप, बल–, कंठगत. (थ्रोट डवब्रातो. कापंरा आवाज देणारा). 
कंप, बल–, फुप्पुसाखंालील पटलाचा. (िायाफ्राम डवब्रातो. हृत्कंप). 
कंप, स्वर–. (ते्रमोलो, रेमोलो). 
कंपदु्रडत (‘कंपवगे’ “आंदोलनवगे” “आंदोलनसंख्या” “कंपता” फ्रीक्वन्सी ऑफ व्हायबे्रशन). 
कंपदु्रडत आडण स्वरोच्चतेचा डचिबोध (डपच्). 
कंपदु्रडत आधारस्वरनादाची. 
कंपदु्रडत, डमश्र (कम्बाइण्ि फ्रीक्वन्सी). 
कंपदु्रडत, सामाडसक (कॉम्पोडझट फ्रीक्वन्सी). 
कंपदु्रडतचें भौडतक मापन. डशवाय पहा : हेत्सव 
कंपदु्रडतचें डवश्लेषण (फ्रीक्वन्सी ॲन डलसीस). 
डशवाय पहा : अंतनाद. सामाडसक कंपदु्रडत. 
कंपदु्रडतडमश्रण (फ्रीक्वन्सी कॉस्ट्म्बनेशन). 
कंपन, नादग्राहक वस्तुचें (डरसीव्हर डरस्पॉन्स). 
कंपन, नादोत्पादक वस्तुचें (जेनरेटर व्हाय् बे्रशन क र क्टडरस्ट्स्टक्स). 
कंपन, डमश्रजाडत – (काँप्लेक्स व्हाय् बे्रशन). 
कंपन, शुद्धजाडत, (कस् ल, कसर्ग ल अथवा ‘प्युअर’ व्हायबे्रशन).डशवाय पहा : डसनुसॉय् िल ववे्ह् फॉमव. 
कंपन, सूक्ष्म. 
कंपन, हवेंतील कणाचंें मागेंपुढें. 
कंपनघटक (व्हाय् बे्रशन कॉम्पोनंट्ट्स). 
कंपनधमवजाडत (फ्रीक़्न्सी क र क्टडरस्ट्स्टक).डशवाय पहा : ववे्हफॉमव. 
कंपनप्रसर (आसं्ट्प्लटू्यि. आवाकंा). 
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कम्रा (=स्वरडमळवणीसाठीं योडजलेला घनवाद्याचा आंवळपट्टा. ‘कमरपट्टा’). 
करण (= १. डक्रया करणें. २ कायवसाधन). 
करण, संगीतातंील साथीमधील. 
करण, षट्– : ओघ, प्रडतन्यनू, प्रडतभेद, प्रडतशुल्क, रूप, रूपशषे. 
करताल (=अनुरणशून्य घनवाद्य. लाकंिी–दगिी टाळ). 
करतलप्रडतडष्ठत ताल (=हाताच्या तळव्याचं्या टाळी इत्याडद अनुरणनशून्य स्फोटाघातानंीं आडण फें क 
इत्याडद डनःशब्द हालचालींनीं व्यक्तडवलेलें  नादक्रमावरील लयप्रमाणबद्ध कालबधंन).डशवाय पहा : कला, 
डक्रया, कलापातलयास्ट्न्वत ताल. 
कणवप्रतीडत. 
कणवप्रतीडत, उच्चारक्रमाची. 
डशवाय पहा : एण्ड् गेष्टाल्ट, नाख् गेष्टाल्टेन, फोरगेष्टाल्ट, क्रमजडनतससं्कारडवशषे. 
कणवप्रतीडत, वणाची. 
कणवप्रतीडत – मधील रंजकता. 
कणवडवज्ञान (ओटॉलजी. डफडझऑलॉडजकल आकूस्ट्स्टक्स). 
कणा. 
कणानुभव (कणानुभडूत). 
कनाटक–महाराष्राची सासं्कृडतक सरडमसळ. 
‘कनाटकसंगीत’. डशवाय पहा : द्राडवि संगीतपद्धडत. 
कषवण (=मींि). 
कला (=आटव). 
कला, कसब, कारागीरी, हुन्नर (आटव; व्हच्युवऑडसटी, आर्मटझनडशप; टेस्ट्क्नक). 
कला (=एक लयागंमान. स्वरागंातं माते्रचा व तालागंातं लघुचा षोिशाशं भाग. अडतदेशानें, डकतवाडह पण 
डनर्मदष्ट अंशभाग). 
कला (=कोणतीडह लयकालडनयामक डनःशब्द अथवा सशब्द हस्तडक्रया).डशवाय पहा : डक्रया 
कला (=लयकालडनयामक डनःशब्द हस्तडक्रया). 
कला आवाप. कृष्णा. धु्रवका. डनष्क्राम. पताका. पडतता. पडद्मनी. डवसर्मजता. डवके्षप (के्षप, आके्षप, प्रके्षप). 
सर्मपणी. 
कला अनुघषवण–, घषवण–, स्वर–. 
कला (=लयागंामंधील ऱ्हस्वरूप उच्चारण). 
कला दीघाक्षराच्या, प्लृताक्षराच्या, ऱ्हस्वाक्षराच्या. 
कला आडण अणु (अणदुु्रत, कबदु). 
कला आडण मागव. 
कला, गुरु आडण मात्रा. 
कला सेकंदातं केवढी?. 
कला (आटव) ही एक क्रीिाच. 
कलागं : अष्ट–, एक–, एकादश–, चतुः–, डत्र–, दश–, डद्व–, नव–, पंच–, सप्त–, षट्–कल. 
कलापातलयास्ट्न्वत ताल (=कोणताडह, हस्तडक्रयाशनू्य स्वरागंाडधडष्ठत कलाडवडधयुक्त व नादबलभेदयुक्त 
असा, अथवा डनःशब्द–सशब्द हस्तडक्रयायुक्त असा, व्यक्त केलेला ताल).डशवाय पहा : करतलप्रडतडष्ठत 
ताल. 
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कलावस्तु. 
कलाडवचार (कलागंडवचार), मात्राधाडरत व ऱ्हस्वोच्चाराधाडरत. 
कलाडवडध, एककलडद्वकलाडद. 
कलाडवडध आडण अंगभेद. 
कलाडवडधचें अडभनवगुप्तकृत डववरण. 
कलाडवडध – बद्दल आधुडनक पंडिताचंा गैरसमज. 
कलाडवडध – बद्दल संगीतरत्नाकराडदकातंील सडंदग्धता व संभ्रम. 
कलासंख्या व दीघवत्वमान. 
कल्पनाचंी गल्लत : कला, मागव व दु्रताडद लयप्रकार याजंबद्दल. 
कल्पनाडवलास. 
कडव हा पूवीं गायक असे. 
कडवता (=लयप्रमाणबद्ध अथवयुक्त शब्दरचना). 
कडवता – गायन (“काव्यगायन”). 
कडवता, ‘गूटन् बगव’–. 
कडवता “नवी” “नवकाव्य”. गद्यकाव्य, काव्यगद्य, चूणवपदगाथा. 
कडवता, शब्दप्रधान गेय–अगेय. 
कडवता, स्वरतालप्रधान, शब्दावहेलक. 
कव्वाल (=ईशस्तुडतगायक). 
कव्वाली ही मन्दूब, मस्तह ब (=पुण्यदायक, शुभफलदायी); इस्लामी समजुतींतडह. 
कशीद ः (=गुरुतर, दीघवतर. फासी छंदः शास्त्रातं). 
कसीदा (=स्तुडत–वणवनपर कडवता). 
काउंटर् पॉइटं. डशवाय पहा : पॉडलफोनी. 
काउंटररेफमेशन्. 
काकपद काकपाद. क्रौंचपदे, क्रौंचपाद. =लघुप्लृत. सोळा मात्राएंवढा सलग अखंि काल). 
काकली (काकडल. =सूक्ष्मान्तरानें कललेलें  ढळलेलें  स्वरस्थान. अथवा तसा ढळलेला स्वर).डशवाय पहा 
: कैडशक. 
काकु (=नादडभन्नत्वलक्षण रागकाकु, शब्दकाकु, स्वरकाकु इत्याडद). 
काटछाट (=लयागंभेदडक्रया, वैडचत्र्यवैडवध्यासाठीं). 
डशवाय पहा : कायदाछाट, बोलबाटं. 
कािेन्त्सा [‘केड्न्स’ = स्वरवाक्यन्यास]. 
काटुंस गेमेलुस. 
काटुंस प्लानुस (= प्लेनसाँग, प्लेन चॅँट). 
काटुंस फेमुस. 
काडद्रय् (‘क्वाडड्रल.’ एक नृत्यप्रकार). 
कानातंील पिदा. डशवाय पहा : श्रवण. 
क़ानून, (= १ क़ायदा, डनयम. २. स्वरमंिल). 
डशवाय पहा : वीणा, शततंत्री; सन्तूर; याळ्, हापव. 
काफी छंद. 
काफी, बुल्लेशाहंी. 
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कामर् मुझीक (चेंबर म्यूडझक). 
कायबनेडटक्स (साय् बनेडटक्स). 
कायदा, तालाचा (ठेक्याचा). 
कायदा, गतकायदा व पे् कार. 
कायदा, फासी छंदाचंा. 
कायदाछाट (कायदेछाट, कायदा तोिणें) व प्रस्तारभेद. 
कायदेपेष्कार (पेष्कारकायदा). 
कायदेपेष्कारचे पलटे. 
कायद्याचे पलटे. 
कायद्याचे पलटे व खालीभरी. 
कायद्यातंील खालीभरी. 
कारण. 
काडरका. 
कायव. 
कायव, अंतःकरणाचें (अहंकार–डचि–बुडद्ध–मन याचंीं कायें). 
कायव, बुडद्ध–. 
कायव–शीलता हें चतैन्यलक्षण. 
कायव –हेतुप्रयोजन, वस्तु–डक्रयाचंें (फंक्शन). 
काल (कालवस्तु, कालतत्त्व). 
काल (कालमान), अंतःकरणस्थ (इन् विव टाइम). 
काल (कालमान), शारीडरक (बायोलॉडजकल टाइम). 
कालः अनाडद–अनंत. 
कालः –कायवहेतुकारण. 
कालः –डक्रयापडरच्छेदहेतु. 
कालः डक्रयेला आवश्यक. 
कालः, आडण गुण–अवस्था–पडरणाम. 
कालः, आडण डदक् (स्थल, अवकाश, “पैस” = स्पेस). 
कालः, आवतवनाचा. 
काल, टाळीचा. 
काल, तालाचा. पहा : तालकाल. 
काल हा कारक. 
कालकल्पना, अथवववदेातंील कालसूक्तामंधील. 
कालकल्पना, िन् च्या ‘सीडरय् ल युडनव्हसव’ मधील. 
कालकल्पना, प्रीस्टलेच्या ‘थ्री टाइम प्लेज्’ मधील. 
कालकल्पना, वैज्ञाडनक; व डतची डवकृडत. 
कालकल्पना, योगसूत्रातंील (अध्व, क्रम). 
कालकल्पना, ‘सववभक्षकत्व’. 
कालक्रम. 
कालक्रम, डक्रयाक्रम व घटनाक्रम. 
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कालक्रम, मानवडनरपेक्ष. 
कालक्रम, स्ट्स्थडत–अवस्थाचंा. 
कालक्रम–दृडष्ट, संगीतडवचाराची. 
कालक्रम–लक्षण संगीताचें. 
कालक्रमाची ‘डदशा’. 
कालखंि व अनुभव (अनुभडूत, प्रतीडत, प्रत्यय). 
कालखंि व घटना. 
कालखंि – डनयमन. 
कालखंि – डनर्ममडत. 
कालखंि – डनर्ममडत, ध्वडनकृत. 
कालखंि – डनर्ममडतकारक उच्चार. 
कालखंि – मापन. 
कालखंि – मापन, संगीतातंील : 
केवळ स्वरडनरपेक्ष तुटक क्षडणक नादावंरून 
केवळ स्वरडनरपेक्ष (अनुरणनयुक्त दीघव उच्चत्वनीचत्व–व बल–भेदानंीं). 
डमश्र ध्वनींनीं (स्वरव्यजंनक्रम, स्वरभेद–बलभेदानंीं). 
कालखंि स्वयंभ ूनव्हेत. 
कालगडतक्रम आडण जाडत. 
कालगडतक्रम घटनामुंळेंच जाणला जातो. 
कालगडतक्रमामुळेंच घटना घितात. 
कालगडतप्रतीडत तुलनात्मक. 
कालडनरपेक्ष गीत–भाडषत–ध्वडन–लय–स्वर अशक्य. 
कालडनरपेक्ष डलडप, संगीताची. 
कालडनरपेक्ष स्ट्स्थरडचत्र. 
कालपडरणाम. 
कालप्रमाणबद्धता. 
कालप्रवाह. 
कालप्रवाह उलटा. 
कालभाग. 
कालभाग, अडतसूक्ष्म. 
कालभाग, सूक्ष्मतम. 
“कालभार”. 
कालमान. 
कालमान आडण स्वरक्रम. 
कालमान आडण स्वरालंकार. 
कालमान, डक्रयेचें. 
कालमान, माते्रचें. 
कालमान, लयाचें (=लयमान. लक्षणेनें लय). 
कालमान, सामगायनातंील स्वराचंें. 
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कालमान – प्रतीडत, उच्चारक्रमातंील. 
कालमानें, लयाचीं गं्रथोक्त; व त्याचंा सेकंदातं डहशबे : 
आयवभटीयम् मधील. तालदशप्राणदीडपकेमधील. बृहत्संडहतेमधील. 
डसद्धान्तडशरोमडणमधील. सगंीतसारामधील. 
कालमापन, डचिबुडद्धगृहीत. 
कालवस्तु (तत्त्व). 
कालवस्तु, आवतवनप्रवण नव्हे. 
कालव्यूह (= टेम्पोर् ल फे्रम ऑफ रेफरन्स). 
कालस्थान (= खाली). 
कालक्षण. 
कालक्षण व मात्रा. 
कालाची संख्यात्मक अनुभडूत. 
कालाच्या (कालखंिमानाच्या) गुडणतपटी. 
कालातीतता (टाइम् लेस् नेस). 
कालातीतता, प्राक्–प्रध्वसंाभावातंील. 
कालाडधष्ठान लयाला आवश्यक. 
कालान्तर. 
कालान्तर, लयाचें. 
कालावकाश, कंपनाचं्या कोणत्याडह ठरडवलेल्या लागोपाठच्या समान अवस्थामंधील (=फेज डिफरन्स). 
काव्य. 
काव्य, दीघव, स्तुडतपर. 
काव्यगायन. 
काव्यगुण. 
काव्यमय पद्यरचना. 
काष्ठतरंग. 
काष्ठा (एक कालमान). 
कास्तानेट (क स्ट नेट). 
कासं्यताल. 
ड कयास् (=इस्लामी न्यायामधील पूवींचे दाखले). 
‘डकलै–नट्ट्पु (=वादी–संवादी). 
‘डकस्म’, बाधंणीचा प्रकार. 
कीऽ (Key) (=आधारस्वरनाद, स्वरकें द्र). 
कीऽ (Key) फीकलग (=आधारस्वरप्रतीडत, स्वरकें द्रभावप्रतीडत). 
कीऽबोिव (=वाद्याच्या पट्ट्ट्याचंी ओळ). 
कीऽबोिव (=कीऽबोिव असलेलें  म्हणजे पट्ट्ट्याचंें वाद्य). 
कीतवनकार. 
कीतवन हें नृत्यगान. 
कुआि (=देढीची देढी, सवादोनपट लय). 
कुट्ट (=नृत्य). 
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कुट्टन (=नटनतवक). 
कुिमुिें (=१. एक क्षुद्र अवनद्ध वाद्य. २. ‘अल्तूफाल्तू अिाणी). 
कुतप (=वाद्यवृदं, वाद्यमेळ). 
कुतप, अवनद्ध. 
कुतप, गायक–अथवा कंठ–. 
कुतप, घनावनद्ध. 
कुतप, तत—. 
कुतप, सुडषर—. 
[टीप. केवळ घनकुतप गं्रथोडल्लडखत नाहीं!] 
कुतप – वादन : डवषम (=आि), सम (=साथीला डलपटून). 
डशवाय पहा : करण, पट् करण. 
कुर् आन् शरीफ़् चें पठण. 
कुर् आन् शरीफ़् चें संगीतडवषयक मत. 
कुरल डतरुपु (=एक गमकप्रकार). 
कूट. 
कूटताना. 
“कूस” (=डवराम; लयागंमानक्रम व उच्चार यातंील तफावतीची स्तब्धता). 
कृडत (=वऽकव , ओपसु्). 
कृडत, कला– (=वऽकव  ऑफ आटव). 
कृडत, मुद्रण (मुडद्रत). 
कृडत, लेखन (डलडखत). 
कृडत (संगीतातंील; डवशषेतः द्राडवि संगीतातंील– चीज, बंदीष, बहुधा भजनसंकीतवनात्मक). 
कृडत, अण्णमाचायवकृत–, त्यागराजकृत–, परंुदरदासकृत–, मुथुस्वामी दीडक्षतरकृत–, 
वेंकटसुबय्याकृत–, श्यामशास्त्रीकृत–. 
कृडत – मधील अनुपल्लवी, अलंकार, अलंकारगीत, गमकें , जन्यजात, पल्लवी, डवस्तार, सरली. 
कुडिकाकाळ. 
कृडत्रम, यंत्रसाडधत, उच्चार. 
कृष्णा, पहा : कला. 
कृष्णगानम्. 
कृष्णलीलातरंडगणी. 
क डरयर ववे्ह (आकाशवाणीची. =ध्वडनलहरी वाहून नेणारी डवदु्यत्प्रभव अडतशीघ्र लाट). 
क ल् क्युलस (=शून्यलस्ट्ब्धगडणत. डिफरेस्ट्न्शयल–=चलनकलन. इटंीग्रल–=समाहारगडणत). 
कैडशक (=सूक्ष्म, केसाचं्या टोंकाएवढें बारीक, अंतर. एवढा ढळलेला स्वरनाद.). 
डशवाय पहा : काकली. 
कैडशकी वृडि (=लीलासमस्ट्न्वत सुकुमार नाट्यवृडि). 
काँगो (=एक आडफ्रकी–अमेडरकी क्षदु्र अवनद्धवाद्य). 
काँचेतो. 
कॉण्रा– बासो (कॉण्राबजे. अत्यंत घोर ढाला आवाज). 
कॉण्रा आल्टो. डशवाय पहा : रडजस्टर. 
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कॉण्रास्ट (वैलक्षण्य–व्यडतरेक–व्यत्यय–व्यत्यास. “डवरोध”). 
कॉमा (=मेजर टोन–माय् नर टोन मधील सूक्ष्मस्वरातंर. डियाटोडनक कॉमा=२२ सेंट, ८१/८०. 
पाय् थागोडरयन कॉमा=२४ सेंट, ९/८×२४३/२५६×२४३/२५६). 
कॉम्प्यूटर (=गणनयंत्र). 
कॉम्प्यूटर, डिडजटल (=अकंगणनयंत्र). 
कॉम्प्यूटरचें शास्त्र. 
कॉस्ट्म्बनेटोडरय् ल ॲन डलडसस. 
कॉम्युडनकेशन डथयरी. 
कॉिव (= एकसाथ एककालीं अनेक स्वरनाद). 
कॉिव, एलेव्हन्थ. 

डरयाि (रायाि). 
डिस्सोनंट. 
ब्रोक् न. 
मेजर. 
कॉन्सोनंट. 
िायाि. 
नाइन्थ. 
माय् नर. 
सेव्ह् न्थ. 

कॉिव कन्स्रक्शन (=रचनाघटना). 
कॉिव प्रोगे्रश् न (=क्रम). 
कॉिव, ब्रोक् न, भारतीयानंा ंपडरडचत. 
कोका (=छोटी डबनतरफाचंी गावंठी सारंगी). 
कोचक (कुचक. कुडचक.=लघु, फासी छंदातंील). 
कोठी, वाद्याची. 
कोण (धनुष, धनुकली, गज. तंतुवाद्याचा). 
‘कोण’ शब्दाथव : जवा (प्लेक्रम), गज, नखी (डमज्राफ़), बोटाचंी डचमटी. 
कोमल–तीव्र स्वर. 
कोमल–तीव्र–“शुद्ध” स्वर. 
कोराल पे्रलूद. 
कोराल मेलिी. 
कोरींव देवालयें. 
कोष्ठ (= खण, खाना, चौकट), मेरु–आकृडतमधील. 
क्युम्युलेडटव्ह मेथि, अभ्यासाची. 
क्रम. उच्चार–, पद–, शब्द–, स्वर–, 
क्रमजडनतससं्कारडवशषे. डशवाय पहा : उच्चाराचंी क्रमप्रतीडत, एण्िगेष्टाल्ट, नाखगेष्टाल्टेन, फोरगेष्टाल्ट. 
डक्रया (=जें केलें  जातें तें). 
डक्रया (=अनवस्ट्च्छन्न कालाचा पडरच्छेद करणारें करण). 
डक्रया, नृत्यातंील. 
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डक्रया, संगीतातंील—. 
१. डचरशीघ्रताडद लक्षणयुक्त असें कोणतेंडह करण. 
२. पाडण (= हस्ताघात). 
३ पात (= कोणताडह नादोत्पादक आघात). 
४. डवडशष्ट हस्तागुंडलचालन. 
डक्रया, संगीतातंील डनःशब्द हस्तडक्रया—. 
आवाप (= उभ्या हाताचीं बोटें डमटणें), डनष्क्राम (=हात पालथा पसरणें), प्रवशेक (=पालर्थया हाताचीं 

बोटें डमटणें), डवके्षप अथवा के्षप ककवा आके्षप ककवा प्रके्षप (=पसरलेला उभा हात उजवीकिे 
फें कणें). डशवाय पहा : कला. 

डक्रया, संगीतातंील सशब्द हस्तडक्रया– 
ताल (= िावखोरी टाळी), धु्रवा (च्छोडटका=चुटकी), शम्या (=उजवी टाळी), सडन्नपात (उजवी 
टाळी), सडन्नपात (=समोरची उभी दोहाती टाळी). 

डक्रया, संगीतातील हस्तडक्रयेची द्राडविाचंी रीडत. 
डक्रया, संगीतकलावतंाचंी व शास्त्रडवचारकाराचंी. 
डक्रयाकाल. 
डक्रयापरंपरा (=डक्रयाक्रम). 
डक्रयापरंपरेच्या कालगडतची प्रमाणबद्धता. 
डक्रयेचें एकमान (=‘एक डक्रया’–लक्षण). 
डक्रस्ती काळ [=पाडिमात्य संगीतातंील डक्रिन पीडरयि]. 
डक्रस्ती देवळातंील गायन. 
डक्रस्ती धमवपंथ आडण पाडिमात्य संगीताचें वळण. 
डक्रस्ती धमवपंथाचे प्रचारक. 
डक्रस्ती धमवपंथाचे संस्कार. 
क्रीिात्मकता, डचिबसु्ट्ध्दव्यापारातंील. 
कु्रष्टाडद स्वरव्यवस्था केवळ गात्रवीणेच्या संदभातच. पहा : स्वरव्यवस्था, षड्जाडद. 
के्रशने्दो (‘के्रस्कें िो’). 
क्लाय् म क्स. 
क्लाडरनेट (एक पिीचें सुडषरवाद्य). 
क्लाडसक् ल काळ, पाडिमात्य संगीताचा. 
क्लाडसक् ल (अडभजात, डवदग्ध) कृडत. 
क्लाडसक् ल म्यडूझक (प्रगत, अडभजात, डवदग्ध, “शास्त्रीय” संगीत). 
क्लेफ (=कीऽ): आल्टो अथवा सी ककवा डवयोला, रेबल अथवा जी, बासो (बेज़) अथवा एफ्. 
क्लेश, अंतःकरणाचे सूक्ष्मः अडभडनवशे, अडवद्या, अस्ट्स्मता, दे्वष, राग. 
क्लेश, अंतःकरणाचे अहंकार व भावना. 
क्वाण्टम मेक्याडनक्स. 
क्वास्ट्ण्टटी, डसल डबक (“भार”). 
के्वव्हर (=एक लयागंमान). 
 
खंडजरी (छोट्या िफाचा प्रकार). 
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खंडजरी, ग्रीक; पाडिमात्य. 
खटका (कण). 
खंि, उच्चारक्रमातंील–लयक्रमातंील. (डवदारी). 
खंि आडण चरण. 
खंि, ठेक्याचे. 
खंि, िौल व वजन हे कणवप्रत्ययगम्य. 
खंि – कल्पना. 
खंि – कल्पना, द्राडवि पद्धडतची. 
खंि – कल्पना व मान. 
खंिमेरु. 
खंिमेरु व पास्काय (‘पास्कल’) चा डत्रकोण. 
खंिमेरु – ची गायकी (खंिमेरी, “मेरखंिी”). 
खंिलघु (=पाचं मात्राचंा लघु). 
खंिस्थान (=यडतस्थान, यडतच्छेदस्थान). 
खंिक्षण (=यडतक्षण, यडतच्छेदक्षण). 
खंिान्तगवत जाडत व मात्रा. 
खानेपुरी (=आलापानें लयागंभेद करीत चीजेचा अस्ताईअंतरा तालावतवनातं भरणें). 
खाली, तालाची (=अनाघात यडतस्थान–यडतक्षण. कालस्थान). 
खाली व साम्यावस्थाडवश्राम. 
खालीची आवतवनातं जागा. 
खाली बोल (हलकें  पाटाक्षर). 
खालीभरी (=तालातंील बलहीन व बलवान् अंगभाग). 
खालीवरील नादबलहीनता. 
खालीवरील स्वरवैडशष्ट्य. 
खुला (=अनुरणनयुक्त ‘मोकळा’) बोल. 
खुलेबंदपणा (=अनुरणनयुक्त ‘मोकळेपणा’ आडण नादबलस्तंभनयुक्त आघात). 
खोरॉस् (=कोरस), ग्रीक. 
खोल (=नाळ, एक मृदंगासमान अवनद्धवाद्य). 
ख्याल (ड खयाल =डवचार, मत). 
ख्याल (=एक राजस्थानी लोकनाट्य प्रकार. ‘खेळ’). 
ख्याल (१ व्यंजनापेंक्षा ं स्वराक्षरें अडधक असलेलें , भाषेंतील लघूपायानुंसार अक्षरोच्चार वगेवगेळ्या 
ऱ्हस्वदीघाचे होऊं शकणारें, म्हणून नाना अंगभेदक्षम, असें गेय गीत. २. अशा गीताचें स्वरलयक्रीिात्मक 
अलंकारप्रचुर गायन–‘ख्यालगायन,’ ‘ख्यालगायकी’). 
ख्याल आडण तालक्रीिा. 
ख्याल आडण डवस्तार. 
ख्याल आडण स्वरालंकारक्रीिा. 
ख्याल, छोटा व बिा. 
ख्याल – गीतें केवळ शृगंाडरकच नव्हेत तर सवव प्रकाराचंीं रसाचंीं. 
ख्याल – टप्पा (ख्याली टप्पा). 
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ख्याल – ठुमरी (ख्याली ठुमरी). 
ख्याल – ‘पल्टा’. 
ख्याल – होरी (ख्याली होरी). 
ख्यालाचे भाग : अंतरा, अस्ताई, आभोग. आलाप, खानेपुरी चीजबंदीष. तान, तानतनाईत, तानडफरत. 
बोलआलाप, बोलउपज, बोलतान, संचारी. 
ख्याल हा एक खेळ. 
 
गज़ (धनुष, कोण, धनुकली. वीणावादनासाठीं). 
गडज्जगे (चाळ, घंुगरंू, पैंजण). 
ग़झ़ ्ल–् (“गज्जल”, घझ्ल). 
ग़झ़ल ्चा बाज़. 
ग़झ़ल ्चे कायदे. 
गटडनर्ममडत (= पुंजभेदडक्रया, पुंजीकरण–वगीकरण), समडष्टमधील. 
गठे्ठ (= चमववाद्य सुरातं डमळवण्यासाठीं योडजलेलें  लाकंिीं ठोकळे). 
गढी लय (= पुरलेला, खोल, ‘गडहरा’ लय. अडतडवलंडबत). 
गिबिझ़ाला (= गोंगाट, गोंधळ). 
गण छंदःशास्त्रोक्तः ग्रीकाचें (अनापायेस्ट, इयाम्बसु्, डत्रब्राखायस, त्रोखेउस, दाक्ताय् लुस, स्पाँिेयुस). 
गण छंदःशास्त्रोक्तः : भारतीय–अक्षरगण (भ–, ज–, स–, म–, य–, र–, त–, न–गण). 

– मात्रागण (भ–, ज–, स–, म–न–गण). 
– संगीतरत्नाकरातंील मात्रागण (च–, छ–, त–, द–, प–गण). 

गण व ग्रह यातं संभ्रम, आधुडनक साडहस्ट्त्यकाचंा (“आद्यतालपूववक गण”=आघातसापेक्ष अनागतग्रह, 
स्वरसापेक्ष अतीतग्रह). 
गण, मात्रा–; व त्याचें जाडतभेदः ग्रीकाचें. संगीत रत्नाकरातंील (रडत–, काम,–बाण–गण). 
गण, मात्रा; व ताल. 
गण व वृिवणवन. 
गण हें प्रस्तारडक्रयासाधन. 
गणपडरभाषा, आधुडनक साडहस्ट्त्यकाचंी (“अस्ट्ग्न–, पद्म –, भृगं–हर–आवतवन”). 
गणैला – एक प्रबधंप्रकार. गणावंर आधाडरत एलाप्रबधं). 
डशवाय पहा : एलाप्रबधं, मातै्रला 
गत. 
गत, कथकातंील. 
गत, तीनतालातंील. 
गत व लयागंें. 
गतकायदा. 
गतकायदा, तीनतालाचा. 
गतकायदा व शब्दाच्चार. 
गतकायद्याचे अन्तगवत प्रस्तार. 
गतकायद्यातंील किक (चाटीवरील) बोल. 
गतकायद्यातंील खालीभरी. 
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गतकायद्यातंील बोल. 
गतपरण. 
गतपरणातंील खालीभरी. 
गडत (=१ वगे. २ वगेरीडत). 
गडत कालखंिाची (= कालखंिप्रतीडतची, घटनाचंी). 
गडत, तालाची. 
गडत, तालाचीः खंि–चतस्र–डतस्र–डमश्र–संकीणव. 
गडत, तालवादनातंील : अनुगत (घन), ओघ, ‘तत्त्व’. 
गडत, लयाची (=लयक्षणाचंी लयगडत, लयमान, लय). 
गडत, संगीताची काल—. 
गडत, संगीताची काल—; (पाडिमात्य कल्पना). 
गडत, हवेंतील (हवचे्या) कणाचंी मागेंपढुें. 
गडतडवचार, संगीताचा. 
गद्गदता. 
गद्य (= लयप्रमाणबद्धता कमी अथवा शून्यप्राय असलेलें  भाडषत). 
गद्य आडण गायन–गेयता. 
गद्य आडण पठण (पाठ्य). 
गद्य आडण पद्य. 
गद्य – काव्य (“नवकाव्य,” “नवी कडवता,” “छंदोमुक्त कडवता”). 
गद्य, लयबद्ध (= पाठ्य). 
गद्य संभाषण. 
“गद्यभार”. 
गद्यापासून गानापयंतची भाडषतश्रेणी. 
गंधवव (=डनसगवतःच उिम गायक). 
गमक (स्वरवणालंकार). 
डशवाय पहा : आंदोडलत–, कस्ट्म्पत–, प्लाडवत–, स्फुडरत–, हंुकार–गमक. 
गरबा (गरबो). 
गं्रथ, “उिरभारतीय मुसुलमानी”. 
गं्रथ, “उिरेकिचे व दडक्षणेकिचे”. 
गं्रथकारामंधील मतभेदः मेल–, रागनाम–, रागमेल–, रागरूप–, रागस्वर–, स्वरनाम–, स्वरसंख्या–, 
स्वरस्थान–डवषयक. 
गं्रथप्रामाण्यपरीक्षा. 
गं्रथवचन, गं्रथाथव आडण प्रयोगप्रतीडत. 
ग्रह (=उठावणीचा स्वर, उद्गीथ). 
ग्रह (= सुरुवातीचा स्वर व सुरुवातीचा बलवान् नाद–आघाताडद–याचंी एककाडलकता ककवा 
डभन्नकाडलकता) 
डवषमग्रह : अतीत, अनागत. (अवपाडण=डवताल उपडरपाडण=प्रडतताल, पडरपाडण=अनुताल). 
समग्रह (समपाडण=ताल) 
ग्रह आडण नादबलभेदस्थान. 
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ग्रह, तालसापेक्ष वणोंच्चाराचा आडण वणोच्चारसापेक्ष तालाचा. 
ग्रह, डवषम; म्हणजेच आधुडनक साडहस्ट्त्यकाचंा “आद्यतालपूववक गण” 
ग्रह ही डक्रया. 
ग्रह ही ‘तालाची झटापट’ नव्हे. 
ग्रहण, कालखंिाचंें डचिबडुद्धनें. 
ग्रहभेद. 
ग्रहभेद, गझलातंील. 
ग्रहभेद, गद्यातं व गीतातं. 
ग्रहभेदामुळें  िौलाचा भेद. 
ग्रहभेद, अथवभेद. 
ग्रहभेद, रंजक वैडवध्यवैडचत्र्य. 
ग्रहभेद वैडवध्यजन्य रंजकता. 
गाज (= रेव्हबवरेशन). 
गात्रवीणा (=हाताच्या बोटानंीं दशवडवलें  जाणारें स्वराचंें ‘नोटेशन’). 
गात्रवीणा : अवरोही सप्तक. 
गात्रवीणा आडण आरोही सप्तक. 
गात्रवीणा आडण कु्रष्टाडद स्वरनामें 
गात्रवीणा आडण वणेुवरील स्वरसप्तक. 
गात्रवीणा आडण षड्जाडद स्वरनामें. 
गात्रवीणापडरभाषा आडण स्वरनादपडरभाषा. 
गात्रवीणास्वरक्रम आडण सप्तस्वरनादक्रम. 
गाथा. 
गाथा, गेय–, डतस्र–, नाराशसंी–. 
गाडथक–(डद्वस्वर–) प्रयोग. डशवाय पहा : आर्मचक, साडमक. 
गान्धवव. 
गान. 
‘गाना हाथपर लाना’. 
गामुट (‘ग मट’=स्वरसप्तक. अडतदेशानेः के्षत्र, के्षत्रडवस्तार). 
गायकवादक. 
गायकवादक, डफरस्ते (त्रोबादूर, डमनेस ॅँगर). 
गायकवादक, व छंदपडरचय. 
गायकवादकाचंीं ‘वगीकरणें’. 
गायकवृदं (गायककुतप क्वार्, ‘कॉय् र’). 
गायकी : “आक्रमक” “घराणेदार”, “तालप्रधान” “लयकारीची” “शास्त्रीय”. 
गायकी : खंिमेरी–, ख्याल–, गझ् ल–, टप्पा–, ठुमरी–, दमखमाची–, धु्रपद–, नक्कीची–, होरी–. 
गायकी : “मुसुलमानी”. 
गायकीनायकी. 
गायत्रीमंत्र. 
गायन. 
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गायन, बैठकीचें. 
गायन, रागदारीचें (‘पक्का गाना’). 
गायन आडण भाडषत. 
गायनवादन हा उच्चारक्रम. 
गायनवादनातंील खंिोत्पादन. 
ग्राम. 
ग्राम आडण षड्जमध्यमपंचमाचंीं स्थानें अचल–चल. 
ग्राम आडण मूच्छवना. 
ग्रामर : जेनरेडटव्ह, रान्सफॉमेशन् ल, स्रक्चरल, स्र डटडफकेशन् ल. 
डशवाय पहा : व्याकरण; पाडणडन. 
डगटकिी (एक स्वरालंकार). 
गीत. 
गीत, अडनबद्ध–डनबद्ध. 
गीत, मागानुसारी (=ठरडवलेला कायदा सतत पाळणारें). 
गीत, मागवडवरडहत (देशी). 
गीतगान. 
गीतचरण. 
गीतजाडत आडण एकूण स्वरके्षत्रमयादा. 
गीतजाडत आडण गीताची उठावण. 
गीतजाडत आडण बंदीष. 
गीतजाडत आडण वैडचत्र्यडवध्यकारक उपाय (अंतरमागव). डशवाय पहा : गीडत. 
गीतजाडत आडण स्पष्टस्वरसमूह. 
गीतजाडत आडण स्वरनादसंख्या. 
गीतजाडत आडण स्वरवाक्यसमास्ट्प्तप्रकार. 
गीतजाडत – मधील स्वरलंघन. 
गीतजाडत – मधील स्वरक्रमसंगडत. 
गीतजाडत – मधील स्वराचंा ईषत्स्पशव. 
गीतजाडतलक्षणें : अपन्यास, अल्पत्व, औिुवत्व, अंश, ग्रह, तारत्व, न्यास, बहुलत्व, मंद्रत्व, षािवत्व. 
गीतबद्धता ही लयप्रमाणबद्धता. 
गीतलय, नाट्यशास्त्रम् मधील. 
गीतसंवाद (दं्वद्वगीत). 
गीडत (= उच्चारण–भेद प्रकार). 
गीडत : अधवमागधी, पृथुला, मागधी, संभाडवता. 
गीडत आडण अस्ताई. 
गीडत आडण देशीभाषातील लयागंें. 
गीतजाडत आडण द्राडवि गीतालाप. 
गीतजाडत आडण वणव–वणोच्चार. 
गीतींमधील स्वरागंें आडण बोलबाटं. 
गुण. 
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गुणधमवजाडत. 
गुणधमवलक्षणें : एकडजनसाचीं, एकडजनसाच्या सुट्या घटकाचंी. 
गुणपडरणाम (“उत्क्रास्ट्न्त”). 
गुणपडरणामपरंपरा (–क्रम). 
गुणात्मकता. डशवाय पहा : संख्यात्मकता 
गुणी (= डवशषे शास्त्रज्ञान नसलेला परंतु उिम गायकवादक). 
गुन्ह्ाचे दजे, इस्लामी फेसल्यातंीलः जाइझ्, मकू्रः, मुबाह, हराम. 
गुरु (= १. दीघाक्षर, २. दीघाक्षराचें कालमान (लयागं.). 
गुरु आडण धु्रव. 
गुरु, कला आडण मात्रा. 
गुरुचा चचकार (तत्कार), संगीतसारातंील. 
गुरुचे प्रकार : आरबी–फासीमधील. 

: बृहदे्दशीमधील तीन. 
गुरुकाल, डद्वमात्राकाल. 
गुरुकाल, संगीतसारामधील. 
गुरुत्व. 
गुरुप्रमाण धु्रवमागव (= आधुडनक साडहस्ट्त्यकाचंी “छादंस् म्हणणी”] 
गुरुलघुप्रमाण. 
गुववक्षर व कलामान. 
गुरुडवराम (लयागं). 
गुववक्षरमान. 
गृहीतकल्पना. 
गृहस्थी हौशी कलावतं. 
‘गूट्ट्नबगव’ कडवता (= ‘नवी कडवता’. “नवकाव्य”, “छंदोमुस्ट्क्त”). 
‘गूढ गाधंार’ (‘गोि गाधंार,’ “स्वयंभ ूगाधंार,” “नैसर्मगक गाधंार”, ‘तंबोऱ्याचा गाधंार’, 

=डफफ्थ अपर पाशवल, डफफ्थ इंटीग्रल् हामोडनक, पफेक्ट–जस्ट–थिव). 
गेय कडव. 
गेय कडवता. 
गेय छंद. 
गेय रचना. 
गेष्टाल्ट (= एकडजनस, एकीभाव, मािं, मूर्मत, घाट, रूप, संघात, संकल, समवाय, समास, समाहार, 
संहडत. “आकृडतबधं”). 
गेष्टाल्ट आडण आकृडत. 
गेष्टाल्ट आडण लय. 
गेष्टाल्ट आडण स्मृडतवृडि. 
गेष्टाल्ट, क्रमामधील; एण्ि–, नाख–, फोर–गेष्टाल्ट (=क्रमजडनतससं्कारडवशषे). 
ग़रैसाडलम (लघूपायाधंाडरत) रचना, छंदाची. 
गाँग (= तास, टोला, अनुरणनात्मक घनवाद्य.). 
गोंगाट, डववादी स्वराचंा (कोलाहल). 
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गोटुवाद्यम् (बट्टाबीन, महानाटकवीणा, डवडचत्रबीन, स्वरप्रकाशवीणा). 
गोडथक (“मध्ययुगीन”) काळ. 
गोपुच्छा यडत. 
“गोल्िन (प्रपोशवन् ि) रेक्टॅँर्ग ल”. 
गोवत्सातं्र. 
गौळण (गवळण). 
 
घट. 
घटक, ध्वडनभेदलक्षणातंील. 
घटक, रंजक–हृद्य–आकषवक–रमणीय इत्याडद “सुंदर” वस्तंूचे. 
घटकप्रतीडत, एकडजनसी मािंातंील : गौण, मुख्य. 
घटकसंख्या (अवयवसंख्या), एकूण प्रस्तारातंील. 
घटकाचें गट (खंि, गण, पुजं, समूह), मािंणीमधील. 
घटकाचंी समप्रमाणसंगडत (डसमेंरी), मािंणीमधील. 
घटकामंधील काल–, धमवजाडत –, स्थल– अन्तर; मािंणीमधील 
घटकामंधील समानता–समीपता, मािंणीमधील. 
घटम्. 
घंटा. 
घनवाद्यें, अनुरणनात्मक : कासं्यताल (टाळ), डचपळ्या, झल्लक (झल्लरी, झाजं), रायारं्ग ल, तास (टोला, 
गाँग). 
घनवाद्यातंील अभाव : अक्षरवणाचा, माजवनाचंा, स्वरगाभंीयाचा, स्वरनादाचा. 
घराणें (वशं, गोत्र). 
घराणें आडण बाज. 
घराणें ‘घराणें’, उिरभारतीय मुसुलमानी गायकवादकाचेंः आडण गावंें. 
घराणें सामाडजक : बाज डक्रयात्मक. 
“घराणेदार” कलावतं. 
“घराण्या”चें स्वरुप. 
“घराण्यातंील गुप्तडवद्या”. 
घसीट. 
घाताकंलेखन (=इंिेक्स नोटेश् न, एक्स्पोनंट नोटेश् न). 
घाताकंश्रणेी (=लॉगडरध् डमक सीके्वन्स,–सीरीज). 
डघस्सा, मनगटाचा िग्ग्यावर. 
घंुगरू. 
घुमारा (व्हॉल्यूम रीइन् फोसवमेंट). 
घोिी, तंतुवाद्याची (घुड़ज). 
घोष–अघोष वणव. 
घोष व हंुकार. 
घोषभेद. 
घोषाघात. 
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चक्करदार (चक्रदार, “चक्रधार” पराण. उदाहरणाथव डतहाया करीतकरीत डतहाया वणेारें परण). 
चक्करदार, अनेक धा चें दमदार, बेदम, मूहं् दार. 
चक्करदार, आडण तालावतवन : पुनरावृडिचें वैडवध्य. 
चक्करदारासंाठीं समीकरणें. 
चचकार (तत्कार नृत्यातंील बोल). 
चचकार आडण परमलु (“पडरमलु.” तालवाद्याचे बोल). 
चच्चत्पुटः, चच्चत्पटु (“चंचत्पटु,”, “चंचपुट” ‘चंचुपटु’. चतस्र मागवताल). 
चच्चत्पुटः, तालाद्य व शम्याद्य. 
चंचलठुमरी. 
चंचलहोरी. 
च्छोडटका (=चटुकी. सशब्द हस्तडक्रया ‘धु्रवा’.). 
च्छन्द–पहा छन्द. 
चढउतार, स्वराचें. 
चतस्रजाडत गण. 
चतस्रजाडत तालः टप्पा, डतलवािा, तीनताल पजंाबी ठुमरी. 
चतस्रजाडत मागव. 
चतस्रजाडत – मध्यें डतस्र लयागं. 
चतस्रलघु. 
चतुरंग–प्रबंध (१. गीताचे शब्द, सरगम, पाटाक्षरें व नृत्याचे बोल हीं चार अंगें असलेली डनबद्धरचना. २. 
चार भाषा, चार छंद, चार राग व चार ताल असलेली (‘चतुमुवख’) डनबद्धरचना). 
चतुभाग (त्रडुट. एक लयागं, माते्रचा पाव डहस्सा). 
चतुष्कल (=लयागंमान चार भागातं डवभागणें. असा भाग.) 
चतुष्कल–डद्वकल–अष्टकल म्हणजे दु्रत–मध्य–डवलंडबत नव्हे. 
चरण (छंदाचे गीताचे). 
चरण, तोकिा. 
चरण व अथवभाव. 
चरण व आवतवन. 
चरण व ठेका. 
चरण व ठेक्याचे पलटे. 
चरण, लयागंें, जाडत, गडत व खंि. 
‘चरणप्रवाह’ (=आधींच्या चरणाचंी उच्चारपूर्मत–अथवपूर्मत पुढील चरणातं होणारा प्रकार). 
चरणरूप व ताल. 
चरणाचे उच्चार. 
चरणाचें उच्चारानुसार वगेवगेळे ठेके. 
चरणाचंें ‘चलन’. 
चरणाचंें दीघवत्व. 
चरणाची पडहली मात्रा व अवसान. 
चरणाचंरणातंील दीघव आलाप व दीघव डवराम. 
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चरणातंील नानाडवध खालीभरी, खुलेबंदपणा, जोरभार, स्वराचंी व अक्षरानंी ऱ्हस्वदीघवत्वात्मक क्रमसंगडत, 
डवरामाचंीं ऱ्हस्वदीघवत्वें व स्थानें. 

चरणातंील नानाडवध मात्रा व देशीभाषा. 
चरणातंील नानाडवध यडतस्थानें. 
चरणातंील नानाडवध श्वास–डवराम व देशीभाषा. 
चचव (= धमवपंथसंघटना व डतची ऐडहक–पारलौडकक सिा). 
चचवडवचारप्रचारक. 
चमववाद्यें एकेरी, जोिीचीं. 
चमववाद्यडवलेपन (=आटा भरवणें, शाई घोटणें इत्याडद). 
चमववाद्यवादन. 
चमववाद्याचंी डमळवणी : अनेक सुरातं (माजवना), एका सुरातं. 
चलती (बराबर) लय (=मध्यलय). 
चलथाट, सतारीचा. 
चलन (= लयागंगडत). 
चलन, रागातंील स्वराचंें (“पकि”). 
चलन– डनयमन, लयाचें तुलनात्मक.पहा : यडत. 
चलन – चालन, लयाचें.पहा : यडत. 
चलशकूं (=खंुटी, तंतुवाद्याची). 
चलावघुमाव (तानेचा एक प्रकार). 
चाचपटु : (डतस्रजाडत मागवताल). 
चाचपटुताल : एककल, चतुष्कल, डद्वकल. 
चापतुाल व तीव्रा–रूपक ताल. 
‘चाल’ (लयागंास्ट्त्मक स्वरक्रम). 
चालचलन (= यडत), लयाचें. 
‘चाल बदलून’. 
चाळ (पायातंील). 
डचि. 
डचि हें अ–भौडतक. 
डचि हें ‘इनपुट–आउट्ट्पुट–इंटरफेस यडूनट’. 
डचि–बुडद्ध. 
डचि–बुडद्ध–मन याचंीं काये. 
डचि–बुडद्ध–मन : एक सोईचें वगीकरण. 
डचिबडुद्धव्यापार. 
डचिबडुद्धव्यापारातं सुसंवाद–सुसंगडत. 
डचिबोध (“बोधन”). 
डचिबोध व पदाथव (= पद–अथव). 
डचिमनोव्यापार व ध्वडनग्रहण. 
डचिमनोव्यापार : व्यस्ट्क्त–समाज–देश–काल सापेक्ष/डनरपेक्ष. 
डचिलय. 
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डचिलय व बसु्ट्ध्दव्यापारशून्यता. 
डचिलय व यंत्रवत् डचिव्यापार. 
डचिलय व लयबद्धता. 
डचिलय व साडक्षत्व. 
डचिडवषय. 
डचिवृडि ही डक्रयारूपच. 
डचिवृडि हें डचिबुडद्धचें वतवन. 
डचिवृडि – मध्यें बुडद्धचें कायव (बोध). 
डचिाचें कायव. 
डचिावस्था : एकाग्र, डनरुद्ध, मूढ, डवडक्षप्त, शान्त, डक्षप्त. 
डचत्रतर मागव. डशवाय पहा : षट् डचत्र मागव 
डचत्रबधं (दृडष्टगम्य). 
डचत्रमागव. 
डचत्रावृडि (=वाद्यप्रधान गायनवादन). 
डचत्राबडृि भेद : अनुगत ओघ, ‘तत्त्व’. 
डचपळ्या. 
डचडल्लमागव. 
डचह्नडलडप–पहा : नोटेशन. 
चीज (=गेय गीतवस्तु). 
चीज – बंदीष. 
चुटकी (च्छोडटका. धु्रवा डक्रया.). 
चुटकी हें गायनातं केवळ लयमापनसाधन. 
चुनाचुनी (एक तानेचा प्रकार). 
चूणवपद (=लयप्रमाणबद्धता कमी असलेला, अल्पडनबद्ध ते अडनबद्ध प्रकारचा, छंद). 
चूणवपदाचें गान. 
चूर्मणका (एक अल्पडनबद्ध छंदभेद). 
चेलो (डवयोलीन् चेलो, ‘व्हायोडलन् सेलो’). 
चैती (=चैत्रऋतुडवषयक गीत). 
चौगुण (=चौपट दु्रत) लय. 
चौगुण (कलाडवडध; लयमानाचे चार भाग करणें–चतुष्कल– पण लयगडत दु्रत न करणें). 
चौगुणीनें दादऱ्यातूंन कहरव्यातं जाणें. 
चौघिा (=चार चमववाद्याचंा संच). डशवाय पहा : नगारा. 
चौताल. डशवाय पहा ताल–चौताल. 
चौपल्ली (=एकाच क्रमातं लयजाडतप्रकार चार ठेवणें). 
 
छन्द. 
छन्द, अडनबद्ध–डनबद्ध. 
छन्द, अक्षर–. 
छन्द, गीतगान व लयताल. 
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छन्द, “गेय–, पाठ्य–, डशडथल–”. 
छन्द, ताल व ठेका. 
छन्द, देशी. 
छन्द, देशी; आडण ताल. 
छन्द, देशी; “डलडखत”. 
छन्द, “नव” –(=चूणवपदगाथा). 
छन्द, भाषा, उच्चार व लयताल. 
छन्द, भाषा, लयताल व गीतप्रकार. 
छन्द, मात्रा–. 
छन्द, “मुक्त”. 
छन्द, डलडपबद्ध. 
छन्द, लौडकक (=देशी), मात्रा–. 
छन्द, वैडदक (=वदेातंील); अक्षर–. 
छन्द–लयागंभेदानंीं धु्रपदख्यालाडद गीतगानप्रकार. 
छन्द शब्दवर्मजत नव्हे. 
छन्द हे म्हणण्यासाठींच. 
छंद : अत्युक्त; अभगं; उक्त, ओंवी; गायत्री; जगती. डत्रष्टुभ्; कदिी; दीप (दीपक) डद्वपादडवराज; पंस्ट्क्त, 
प्रगाथ; प्रडतष्ठा, मध्य; मंदाक्रातंा; महापसं्ट्क्त; वशंस्थ; वैनायक; साकी; होरी.डशवाय पहा : कडवता, गीत, 
चरण, जाडत, ठेका, ताल, पद्य, वृि. 
छंद आडण उच्चार. 
छंद आडण ऋचा. 
छंद आडण कालमानभाग (= लयागंें). 
छंद आडण ख्यालगीतें. 
छंद आडण गण. 
छंद आडण जाडत (डतस्रचतस्राडद). 
छंद आडण “चाल” (=स्वरागंतालागंक्रमरीडत). 
छंद आडण ठेका. 
छंद आडण भारतीय भाषा (कन्नि, गुजराती, बंगाली, मराठी, संस्कृत कहदी). 
छंद आडण भाडषत (वाङ्मय). 
छंद आडण ताल. 
छंद आडण संगीत (=गायन व साथीचें (डलपटून) वादन). 
छंद आडण साडहत्य. 
छंद आडण हें एक वदेागं. 
छंदगं्रथ. 
छंदघटक (गण), ग्रीक (आनापायेस्ट, इयाम्बसु, डत्रब्राखायस, त्रोखेयुस, दक्ताय् लुस, 
स्पाँिेयुस=ॲनापेस्ट, आयंबस, रायव्राक, रॉकी, ि स्ट्क्टल, स्पाँिी). 
छंदचरण व ठेका.डशवाय पहा : गण, रुक्न् 
छंदचरण, ठेका व ताल. 
छंदचरण व तालजाडत. 
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छंदचरणडवचार मयाडदतच. 
छंदचरणातंील अंगेः आवतवन, कला, कलाडवडध, काल, डक्रया(उच्चार) ग्रह, डतस्रचतस्राडद जाडत, दु्रताडद 
लय, प्रस्तारभेद, यडत, यडतच्छेद. 
छंदडचडकत्सा. 
छंदत्व म्हणजेच लयबद्धता. 
छंदडनर्ममडत, नवी. 
“छंदपण”. 
छंदपद्य व गान यातंील फरक गीडतप्रकारामुंळें. 
छंदपद्धडत, फासी. 
छंदपरंपरा, महाराष्रातंील. 
छंद “पडरभाषा”, आधुडनक साडहस्ट्त्यकाचंी अग्राह् (गणशब्द श्लेषदुष्ट; छंदशब्द द्व्यथी अशास्त्रीय). 
छंदपाद (=चरण), अष्ट–व एकादशाक्षरी. डशवाय पहा : छंदचरण, चरण. 
छंदपाद व खंि. 
छंदप्रबंधातूंन तालडनर्ममडत. 
छंदप्रस्तार–डमश्रण–डवस्तार. 
छंदलेखनपद्धडत, पाडिमात्य. 
छंदडवचार, भारतीय. 
छंदडवचार, भारतीय : कन्नि, गुजराती, तडमळ, तेलगु, बगंाली, कहदी. 
छंदडवचार फासी. 
छंदडवचार आडण तालडवचार हे समानच. 
छंदडवचार, लयडवचार व गीतचचा. 
छंदडवचारपद्धडत. 
छंदडवचारपद्धडत, भाषाभाषामंधील. 
छंदडववचेन, आधुडनक मराठी साडहस्ट्त्यकाचंें. 
छंदवृिसाधन, गडणतगं्रथातंील. 
छंदव्याख्या. 
छंदव्याख्या, आधुडनक मराठी साडहस्ट्त्यकाचंी. 
छंदःशास्त्र. 
छंदःशास्त्र, आरबी–फासी. 
छंदःशास्त्र, उच्चारानुगामी. 
छंदःशास्त्र, गं्रथगत. 
छंदःशास्त्र, प्राकृत (देशी). 
छंदःशास्त्र, फासी–उदूव–मराठी आधुडनक. 
छंदःशास्त्र, डलप्यनुसारी. 
छंदःशास्त्रज्ञ. 
छंदःशास्त्रीय डनयमासं मुरि. 
छंदःशास्त्रीय मात्रावृिें. 
छंदःसूत्रें. 
छंदाचंें ‘शास्त्रडनयमन’. 
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छंदातंील खंि, यडत, स्वरागंें. 
छंदातंील प्रस्तारवृिें. 
छंदानुंसार ठेके–पलटे. 
छंदोच्चार. 
“छंदोमुस्ट्क्त”. 
छंदोबद्ध दंि, पखवाजाच्या परणाचें. 
छंदोलयलक्षणें. 
छंदोडवद्. 
छंदोवृि. 
“छादंस् म्हणणी” (=गुरुप्रमाण धु्रवमागोच्चार. एकेका माते्रला एकेक दीघाक्षर व एकेक स्वरनाद). 
छपाई, डखळ्याचंी व ठशाचंी. 
छपाईचे तोिगे व “नवकाव्य”. 
छलागं तान. 
छूट तान. 
 
“जगिान” (=तरफा लावलेली बाजाची पेटी). 
जि (=पंचभौडतक अचेतन). 
जिचेतनभेद मनुष्यकृत. 
“जंत्र” (=यंत्र, कोष्टकाडद आकृडत). 
जप. 
ज़रब, चमववाद्यवादनातंील. 
जलतरंग. 
जलद (दु्रत, दुरुत) लय. 
जव्हारी (जीवा), तंतुवाद्याच्या घोिीची. 
जाझ़्. 
जात, स्वराची (=धमवजाडत). 
जाडत (=लयगडतचलनाच्या प्रमाणबद्धतेचा प्रकार. तालाचा एक प्राण). 
जाडत, गणातंील ग्रीक : इम्पफेक्ट (अपूणव) व पफेक्ट (पूणव). 
जाडत (गीतजाडत) : डवकृत, शुद्ध. 
जाडत (गीतजाडत) : मध्यमा, मत्सरीकृता, षड्जमध्यमा, गाधंारी. 
जाडत (गीतपद्धडत व गीतमान). 
जाडत (गीतपद्धडत व गीतमान) आडण समयबधंन. 
जाडत, लयागंभेदाधाडरत (खंि, चतस्र, डतस्र, डमश्र, संकीणव). 
जाडत आडण चच्चत्पटुाडद ताल. 
जाडत आडण कलागं. 
जाडत आडण क्रमाची रंजकता. 
जाडत आडण िौल. 
जाडत आडण लयगडत. 
जाडत – उच्चारक्रमाच्या ओघानें झालेली. 
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जाडत – गडणतबळानें बनडवलेली. 
जाडत, एकतालाची. 
जाडत वजनिौलावरून कळेल. 
जाडतकल्पना. 
जाडतगडत, पंचडवध. 
जाडतचा िौल व अथवयुक्त शब्द असल्यास अथव, आवतवनातंील लयागंप्रमाणबद्धता, स्वरनाद–
स्वरालंकराचं्या क्रमाची मािंणी. 
जाडतचीं लयक्रमरूपलक्षणें. 
जाडतभेद व शृगंारवीराडद रसभेद. 
जाडतभेद मात्राधाडरत. 
जाडतवरून वजनिौल कळणार नाहीं. 
जाडतसमयबधंनास अपवाद. 
जाडत ही सामान्य कल्पना. 
जाडत (=मात्रावृि). 
जाती, तालवादनाच्या अठरा (तालवादनडक्रयाभेद). 
डजर्ग, इंस्ट्ग्लश (एक नृत्यप्रकार). 
डजह्वेष्टडवश्रामस्थान (=यडत, यडतच्छेदक्षण, यडतस्थान). 
जीवा (जव्हारी). 
जुगलबंदी. 
जुन्या गं्रथातं तालवणवन आहे, ठेके नाहींत. 
जूडबलुस. 
ज्येष्ठसाम. 
जोि. 
जोि, तारेवर स्वराचा (=यूडनज़न टू्यकनग). 
जोिस्वर (=संयुक्तस्वराक्षर. उम् लाउट). 
जोिाक्षर (=संयुक्तवणाक्षर). 
जोिाक्षर व भार. 
जोर. 
जोर, कमीअडधक. 
जोर व ज़रब. 
जोर व भार. 
जोर, भार व ‘टाळी’. 
जोरभार. 
 
झटका तान. 
झपकझपट तान. 
झ़म् झ़मा (एक स्वरालंकार). 
झ़बव (‘जरब’). 
झडल्लका. 
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झ़ाला (सतारींतील एक दु्रतवणालंकार). 
झाजं (झाजंा). 
डझ़थर, यहुदी (स्वरमंिळासारखें ककवा कूमववीणेसारखें वाद्य). 
डझम्मा (महाराष्रीय परंपरागत नृत्य). 
डझ़हाफ. 
झील ओढणें (=स्वरवाक्याच्या शवेटीं एका सुरातं वारंवार दीघव पुकार करणें). 
झील (=बीनसतारीची बाजूची एकसुरी वादनाची तार व डतचा नाद). पहा–किझील 
झलूा (=कहदोल, पाळणा, झोंपाळा. वसंत–हेमंत–शरत्–ऋतुसंबंडधत गीत). 
 
टप्पा. 
टप्पा आडण कदिी–साकी. 
टप्पा आडण लावणी. 
टप्पा अंगाचा ख्याल (ख्याली टप्पा). 
टप्पाठुमरी. 
टप्पाशलैी, शौरीडमयाचंी. 
टप्पाहोरी. 
टन्व. 
टाइम, फोर् फोर (क्वाड्रु् ल कॉम् न). 
टाइम–एलेमेंट इन म्यडूझक. 
टाइम डसग्नेचर. 
टाइम् लेस् नेस. 
टाय्. 
रास्ट्न्झयटं (=अल्पकाडलक, अस्ट्स्थर [घटनाडंवषयक]) डथयरी. 
रायारं्ग ल (र ॅँगल). 
रायाि (डरयाि) कॉन्सोनंट–डिस्सोनंट, माय् नर–मेजर. 
रायाि, ब्रोक् न. 
टाळ. 
टाळी (=लयमापनाचें साधन, सशब्द हस्तसयंोगडवयोगडक्रया). 
टाळी आडण उच्चाराचा जोरभार–आघात. 
टाळी आडण साडहस्ट्त्यकांचें “छंदडववचेन”. 
टाळी गौणच. 
टाळी नव्हे, उच्चार महत्त्वाचा. 
टाळी प्रमुख केल्याचे दुष्पडरणाम. 
टाळी वाजवणें (‘ताल देणें’). 
टाळी संगीताचा कारक नव्हे. 
टाळी हें केवळ मापनाचें साधन. 
टाळीचा आवाज, आघात. 
टाळीची तालातं–ठेक्यातं जागा (‘ताल’, ठोका). 
टाळीची सुरुवात. 



 अनुक्रमणिका 

टाळीच्या आवाजाचा क्षण. 
टाळीकाल (लघु). 
टाळीकाल हा शास्त्रतः मुळातं लघुकाल नव्हे. 
टाळीकालाचे भाग मोजणे : कला–डक्रयानंीं, द्राडवि पद्धडतनें, बोटें मोिून, बोटाचं्या पेऱ्यानंीं. 
टाळीडक्रया : ताल (िावी टाळी), शम्या (उजवी टाळी), सडन्नपात (समोर दुहाती उभी टाळी). 
टाळीडक्रया, प्रमाणबद्ध. 
टाळीडक्रयापरंपरेचे आडद–अन्त. 
टाळीडक्रयेचें एकमान. 
टाळीडक्रयेनें गायनवादन होत नाहीं. 
टाळीडक्रयेंतील वगेवगेळ्या अवस्था. 
टाळीप्रधान डवचारामुळें  संगीतडवचारभ्रष्टता. 
डटमकी. 
डटम्पानी (=चमववाद्यें). 
टोला (तास). 
टू–पाटव कसकगग. 
टूबा (टू्यबा). 
ट प िान्स. 
टॅँगो. 
टेक्सचर (टेडसटूरा. पोत). 
टेक्सचर, डथक् आडण डथन्. 
टेक्सचर, काँरापुंट्ट्ल, नॉन् मेलडिक, पॉडलफोडनक, होमोफोडनक. 
टेराकॉिव, ग्रीक (=चतुस्तंत्रीसमुच्चय, कंजक्ट=सयुंक्त व्यवस्थेचा, डिस् जंक्ट=डवभक्त व्यवस्थेचा). 
टेनॉर (=दीघवस्वर, ऑगानुम पूरुम् मधील). 
टेनॉर रडजस्टर. 
टेन् शन (‘उत्कंठन”, ताण). 
टेम्पो (तेम्पो) : आदागीयो (‘ॲि डजयो’) आन्दान्ते, आलेग्रो (‘अ लेग्रो’), पे्रस्तो (‘पे्रस्टो’) मॉदरातो 
(‘मॉिरेटो’), लागो, लेन्तो डववाचे (“स्ट्व्हव्हेस, व्हाय् व्हेस,”). 
टेंपिव स्केल. 
टेम्पर मेंट. 
टे्वल्व्हटोन ईक्वल टेम्पर मेंट. 
टोन, माय् नर, मेजर–, सेडम–. 
टोडनक (=आधारस्वरनाद). 
टोन डलटी. 
टोन डलटीची क्रमगडत. 
टोन डलटीचे प्रकार. 
टोनोस (टोनॉस). 
रम्पेट. 
डरल (=कंप). 
रोम्बोन. 
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ठसका (=उच्चारातंील ऱ्हस्वदीघव आपात–आगम–स्फोट–आघात–घोष इत्यादींची स्पष्ट परंतु 
ह्नद्यडवभ्रमयुक्त आडण भाषामान्य अडभव्यस्ट्क्त). 
ठाणमान. 
ठाय लय. 
ठुमरी. 
ठुमरी, चंचल–. 
ठुमरी, टप्प्याची (टप्पाठुमरी). 
ठुमरी, ख्याल–. 
ठुमरी होरी (होरी ठुमरी). 
ठुमरीचा ठेका (दीपचंदी, मुलतानी–पंजाबी). 
ठुमरीचा बाज (“ढंग”) : पंजाब, पूरब (लखनउ), बनारस. 
ठेका (=तालठेका. पाटाक्षरयुक्त तालावतवन). 
ठेका (तालठेका) : 

अंकताल. अध्धा. आिाचौताल (आिाचारताल). इकवय्या (एकवई). एकताल. कहरवा (केरवा). 
कव्वाली. ख़म्सा. खेमटा. गरबो (गरबी). चंग. चाचर. चौताल (चारताल, धु्रपद). छपका (चपक). 
जगझंपा. जत. झपताल (झंपा). झमू् रा. टप्पा. ठुमरी. डतलवािा (ख्याल). तीनताल (डतताला, 
तेताला, डत्रताल). तीव्रा (तेवरा, डत्रवट, डत्रपुट). दादरा. दीपचंदी (ठुमरी, होरी, चंचल). दोबहार. 
धमार. धुमाळी (अभगं, भजनी ठेका). नकटा (रासिा, कहच). पजंाबी (ठुमरी, मुलतानी, मूलताल). 
पष्तो. प्रडतताल. फरोदस्त. ब्रह्मताल (भवुनताल, मनुताल). ‘भिवा दादरा’. मिताल. रुद्रताल. 
रूपक. लावणी. डवश्वताल. शूलताल (सूल–, सुरफाग, सुलफाक्ता–ताल). सवारी (सेना, 
डशखर). सवारी, छोटी. सवारी, बिी. सवारी, पंचक. हनुमानताल. डशवाय पहा–ताल, मागवताल. 

ठेका, अपूणवमाडत्रक. 
ठेका, “अमीरखुस्त्रौचा” : जत, झमू् रा, दोबहार, फरोदस्त, शूलताल. 
ठेका आडण चरणोच्चार. 
ठेका आडण ताल यातंील भेदाभेद. 
ठेका आडण तालजाडत. 
ठेका आडण बंदीषीचें तोंि. 
ठेका आडण मागवताल. 
ठेका केवळ कालडनयमनबंधनासाठीं वाजडवलेला (‘सीधा’). 
ठेका, गडणतदृडष्ट व नाददृडष्ट. 
ठेका, ‘गडणती’. 
ठेका, चरण आडण ताल. 
ठेका, झनाना आडण मदाना. 
ठेका, “प्राचीन देशीतालाचंा”; तथाकडथत. 
ठेका ‘बंद’, गीतगायनातं. 
ठेका, भारदस्त. 
ठेका, सपक. 
ठेका, सीधा. 
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ठेका, “क्षदु्र”. 
ठेकावादन. 
ठेक्याचा एकडजनसीपणा. 
ठेक्याचा िौल. 
ठेक्याचा िौल आडण वजन. 
ठेक्याचा िौल, झुलता. 
ठेक्याचा योग्य लय. 
ठेक्याची अंगखंिजाडतगडत. 
ठेक्याची जाडत : खंि, चतस्र, डतस्र, डमश्र, संकीणव. 
ठेक्याची प्रमाणबद्धता. 
ठेक्याची व्याख्या. 
ठेक्याची सम (=समेचा–साम्यावस्थेचा क्षण). 
ठेक्याचे अंगखंिप्रस्तार आडण गायन. 
ठेक्याचें अवसान. पहा : अवसान, सम. 
ठेक्याचें खंिस्थान (यडत, यडतच्छेदस्थान, यडतस्थान). 
ठेक्याचें प्रमाडणत मूळस्वरूप (कायदा). 
ठेक्याचें वजन. 
ठेक्याचें व्याकरण. 
ठेक्याचें स्वरागं. 
ठेक्यातंील वणाक्षरें (बोल). 
ठेक्यासाठीं वणोच्चारभेद अवश्य. 
ठोस स्वर. 
 
डग्गा (बाह्ा, नर). 
िफ. 
िब ल बेज़् (बासो). 
िब ल स्टॉकपग, तंतुवाद्यावरचें. 
िमरु. 
िाउन् बीट. 
िाय् नाडमक्स (=संगीताच्या नादबलभेदानुगामी चलनाचा डवचार). 
िाय् मेन्शन (भौडतक डवज्ञानातंील.=प्रत्ययासाठी साधनीभतू होणारें मान, प रामीटर). 
िाय् मेन्शन, (=संगीतातंील मेलिीची दीघवता–लें ग्थ–व डतचा एकूण स्वरव्याप–रेंज). 
िायाि (डियाि, ‘िायि’). 
िायाि हामवनी. 
िायाफ्राम (=फुप्पसुाखंालील पटल). 
िायालेस्ट्क्टक्स (िाय् लेस्ट्क्टक्स. दं्वद्व–अन्वय, दं्वद्वपडरणाम, “डवरोधडवकास”). 
िावपेंच तान. 
डियाफोनी (‘िायाफोनी,’ ‘िाय् फोनी’). 
डिरेक्शन, मेलिीची (=वर, खालीं, स्ट्स्थर अशी एकूण डदशा). 
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डिस्काटं (‘डिस्कॅँ ट’). 
डिस्सोनन्स. 
िीक्लेमेशन. 
िीबी (=िेडसबले) मीटर (=नादबलमापक यतं्र). 
िुनाडमकोस. 
िेडमसेडमके्वव्हर. 
िेडसबले (नादबलाचें घाताकंपद्धडतनें भौडतक मान). 
िॉडमनंट. 
िोस्ट्म्बका. 
िोल (=एक स्वरालंकार, आंदोलनप्रकार). 
िोळ्याची बाहुली. 
िौल. 
िौल, अंगाधाडरत. 
िौल चचंल. 
िौल ‘झुलता’. 
 
तक़् (तक़्ी). 
ततवाद्यें (तंतुवाद्यें). 
ततवाद्यें आडण रसभाव. 
ततवाद्यें –वगीकरणः देशी–डवदेशी, छेिीचीं–गजाचंीं. पिदे असलेलीं–नसलेलीं, अंगुडलवादन, 
कोणवादन. 
तत्कार (चचकार), नृत्यातंील. 
तत्त्व (=१. जेथें शास्ट्ब्दक तकव डवचार थाबंवावा लागतो असें मलू. फस्टव डप्रस्ट्न्स् ल. २. आन्तडरक सार. 
एस्सेन्स.). 
‘तत्त्व,’ वाद्यवादनातंील (=डचत्रा वृडिमधील समप्रमाण लयतालपदवणवयडतगीडत.). 
तत्त्वज्ञान. 
तत्त्वज्ञान शब्दग्राह् नव्हे तर प्रत्यक्षानुभडूतगम्य. 
तंत्री (=१. तार २. तातं, रोड़ा). 
तन्नुम.ै 
तन्मात्रा. 
तबलची (तबलजी). 
तबला. 
तबला आडण ‘अमीर खुस्त्रौ’. तबला आडण आरब–ईरानी–तुकव  लोक. तबला आडण आकलग्य, उध्ववक, 
ददवर. तबला आडण सुधारखा ं(डसधारखा)ं. 
तबलािग्गा (तबलाजोिी). 
तबलातरंग. 
तबला–पखवाज तुलना. 
तबल्याचा अडधकाडधक प्रादुभाव. 
तबल्याचे गठे्ठ आडण शाई. 
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तबल्याचे बाज (“घराणीं”). 
तबल्यातं मध्य–दु्रत लय रंजक. 
तबल्यातंील डवलंडबत लय. 
तमाशा. 
तडमळ इसै (=१ तडमळ–द्राडमल–संगीत. २ त्याचें पुनरुत्थान करंू पाहणारी चळवळ). तडमळ इसै आडण 
आजचें द्राडवि संगीत. 
तंबोरा. 
‘तंबोऱ्याचा गाधंार’, तंबोऱ्याची रचना. तंबोऱ्यातंील अन्तनाद. 
तयारी. 
तरन्नुम. 
तराना. 
तरैः कै–, वालम्–. 
तकव  (=न्याय). तकव  आडण वैज्ञाडनक न्याय. 
तकव ट. 
तकव शास्त्रः आडरस्टॉटेलीसचें, भारतीय, वैज्ञाडनक. 
तकातील उदाहरण, उपनय, डनगमन, प्रडतज्ञा, हेतु. 
तजवनीची आडण मानेची डक्रया, पठणातंील. 
तऱ्हेवाईक उच्चार–गानपद्धडत. 
तल (=करतल. हाताचा तळवा). 
तल (=प्रडतष्ठाकरण. नेमका आधार, पाया बठैक). 
तलफ़्फुझ़, खाडलस (=पाक–शुद्ध–उच्चार). 
तलवारकाट तान. 
तडवल (द्राडवि ढोलकी). 
ताऊस (=डदलरुब्यासमान एक तंतुवाद्य). 
तान (=अनेक स्वराचंी लयबद्ध क्रममाडलका). ज्यडूबलुस. 
तानउपज आडण मेलप्रस्तार. 
तानतनाईत. 
“तानपुरा” (=तंबोरा). 
तानडफरत. 
तानबाजी. 
तानवणवम्. 
ताना, दीघव. 
तानाचें परंपरागत प्रकार : अकार, उचक, उछल, उठान, उड् िान, उल् झाव, एकस्वर–, कूट–, घसीट, 
चक्करदार (“चक्रधार”), चतुःस्वर, चुनाचनुी, चलावघुमाव, छलागं, छूट, जोि, झटका, झपकझपट, 
झलूा, टप्पा–, िावपेंच, तलवारकाट, दमदार, दानेदार, दूनी, नक्की पालकी, फलागं, डफरकी, फुलझिी, 
फें क, बकरी, बादल, डबजली, बेहलावा–, बोल–, मठ्ठी, मींि–, मुखबंदी, मुरकी, मुलायम, सपाट, 
हरकत–, डहचक. 
तारमंद्रत्व. 
तारान्तेल्ला (‘ट रॅँटेला’. एक नृत्यप्रकार). 



 अनुक्रमणिका 

तारेची नादजाडतः घट्ट ताणलेल्या–, डढल्या–. 
ताल (= १. [प्राचीन कालीं,] िावखोरी टाळी. २. [हल्लीं,] उजवी अथवा कशीडह टाळी. ३. 
हस्तसयंोगडवयोगडक्रया–मग ती हळुवार अथवा डनःशब्दडह असो. ४. अशा डक्रयेनें व्यक्त होणारा कालखंि. 
५. पाडण नामक डवडशष्ट हस्तागुंडलडक्रया. ६. पाडणशीं तुल्य अशी पातनामक डवडशष्ट नादबलडक्रया–
उच्चारडक्रया. ७. हस्तडक्रयेनें डनयडमत केलेलें–करतलप्रडतडष्ठत–लयमान. ८. नादबलभेदामुंळें  डनयडमत 
केलेलें–कलापातलयास्ट्न्वत–लयमान. ९. [अडतदेशानें,] स्वरोच्चताडद कोणत्याडह स्पष्टश्राव्य 
नादभेदलक्षणामुळें  डनयडमत केलेलें  लयमान. १०. अंगखंिगडतजाडतयुक्त आवतवनीय नादक्रम.). 
ताल (डशवाय पहा : ठेका :) : अट. अभगं (धुमाळी). अंक. आिाचौताल. आडद (चतस्र डत्रपटु). आडद 
(डततालो, रास). इकवय्या. उदय. उदीणव. उद् धट्टक. उडद्दतोिु (झपताल). एकताल. एकताली. कदंब. 
कर. कहरवा (केरवा). कुल. गरबो. गुप्त. चक्र. चण. चपक (छपका). चच्चत्पुट. चाचपटु. चाचर. चाप ु
[चाप,ु खंि–, चतस्र–, डमश्र–, संकीणव–, डवलोम– चाप]ु. चौताल (चार ताल, धु्रपद). डतलवािा 
(ख्याल). डत्रपटु (डत्रवट?). तीनताल (तेताला, डत्रताल). दादरा. दीपचंदी (ठुमरी). दुष्कर. धमार 
(होरी). धीर–. धुमाळी (अभगं). धु्रव. नाडदडरफ्फ. पंचपाडण. पट्टी. पष्तो. पूणव. प्रडतताल. प्रमाण. 
फरोदस्त. कबदु. भिवा दादरा. भाडदडरफ्फ. भवुन. भोग. मठ्य. मण्ठ. मडण. मधुर. मन. माडदडरफ्फ. मूल 
(मुलतानी). यडत. यडतलग्न. याडदडरफ्फ. योग. रत. रव. राग. राज. राडदडरफ्फ. रूपक. लयताल. लीला. 
लेखा. वणवडभन्न. वसु. डवदल. शखं. डशखर (सेना). शूल (सूल). श्रीकर. श्रीरंग. षट्. षट् डपतापुत्रकः. 
संपके्वष्टाकः. सवारी [छोटी, बिी, “चंपक” “पंचक” पंच]. साडदडरफ्फ. साम. सार. सुधा. सुर. सुलफाक़ 
(सुरफाख्ता, सुलफाग, सुरफाग). 
ताल : अनुलोम, प्रडतलोम, लोम, डवलोम. 
ताल आडण चरणरूप. ताल आडण जाडत. 
ताल आडण टाळी. 
ताल आडण ठेका. 
ताल आडण दुबवल अवसान (‘सम’). 
ताल आडण पाडिमात्य ‘डरद्म’. 
ताल आडण सामातंील पवें. 
ताल, उच्चार भेद आडण हस्तडक्रया. 
ताल, ख्यालाचे. ताल, गणाधाडरतः जाडदडरफ्फ, ताडदडरफ्फ, नाडदडरफ्फ, भाडदडरफ्फ, माडदडरफ्फ, 
याडदडरफ्फ, राडदडरफ्फ, साडदडरफ्फ. ताल, गडणतस्वरूप. ताल, चच्चत्पटुाडदः अयथाक्षर, यथाक्षर, ताल, 
चच्चत्पुटाडद यथाक्षर, हे ठेकेच. ताल, चच्चत्पुटाडद यथाक्षर, हे मागवतालच. ताल, चच्चत्पुटाडदकाची डक्रया. 
ताल, चतस्र डत्रपटु खंिगडत. ताल, छंदानुसारी. ताल, डतस्रजाडत–मानुष उपजाडत. ताल, डत्रडवधः 
चच्चत्पुट, चाचपटु, चच्चत्पटुचाचपटुडमडश्रत. ताल, डद्वकलचतुष्कलाडद. ताल, देशी, मागव–. ताल, संकीणव 
धु्रव डमश्रगडत. ताल, सप्तसूि– (अट, एक, झंप, डत्रपुट, धु्रव, मठ्य, रूपक). 
ताल (=अंगखंिगडतजाडतयुक्त आवतवन) ही डवडशष्ट जाडतकल्पनाच. 
ताल हें कालबधंन. ताल हें प्रडतष्ठाकरण. 
तालकारक. 
तालकाल. 
तालडक्रया, द्राडवि. 
तालडक्रया, सशब्द. 
तालक्रीिा. 
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तालगण. 
तालगडत (खंि, डतस्र, चतस्र डमश्र, संकीणव). 
तालठेका (ठेका). 
तालजाडत (खंि, चतस्र, डतस्र, डमश्र, संकीणव). 
तालजाडत मुख्य दोनच : चतस्र आडण डतस्र. 
तालजाडत व्यक्त होण्यासाठीं आघातोच्चार अवश्य नाहीं. 
तालपद्धडत, द्राडवि. 
ताल, पाडण व पात. 
“तालप्रधान” गायकी. 
तालप्रस्तार. 
तालप्राण (अंगें, कला, काल, डक्रया, ग्रह, जाडत, दु्रताडद लय, प्रस्तार, मागव, यडत). 
तालरूप, गीतचरणाचें. 
तालरूप, शुद्ध (यथाक्षर एककल). 
ताललघु. 
तालवणवन, ग्रीक. 
तालवणवन, संगीतसारातंील (अंगभाग, अंगातंील मात्रा, डक्रया, चचकार, तालनाम, तालागं, परमलु, 
मात्रा, लघुदु्रतक्रम, समस्या=डचह्नाचंा खुलासा). 
तालवणवनपद्धडत. तालवणवनपद्धडत–मध्यें भेद. 
तालवादन. तालवादन, द्राडवि. 
तालवादनाची सुरुवात (अवसानानें, उठानानें, ठेक्यानें, तुकड्यानें, पेष्कारानें, मुखड्यानें, मोहऱ्यानें). 
तालवादनाच्या जातींपरत्वें उठान–गत–ठेका–पलटे–पेष्कार. 
तालवाद्य. 
तालवाद्यवादनाच्या अठरा जाती. 
तालवाद्याची नादमधुरता. 
तालवाद्यातंील स्वरागंतालागंें एकच. 
तालवादे्यः द्राडवि. नाट्यशास्त्रम् मधील. पाडिमात्याचंीं. 
तालडवचार आडण उच्चारडवचार. 
तालडवधान आडण हस्तडक्रया. 
तालडवधान, “भरताचें दुबोध”. 
तालडववरण. 
तालडवषय, नृत्यानुसारी. 
तालडवस्तार, द्राडवि पद्धडतचा. 
तालडवस्तारक्रीिा. 
तालव्य वणव. 
तालव्यवहार, चच्चत्पटुाडद तालाचंा. 
तालव्याख्येचें डवस्तृतीकरण. 
तालशब्दाचे प्रचडलत डवडवध अथवः टाळीकाल, टाळीडक्रया, अंगखंिगडतजाडतयुक्त आवतवन, स्वरागंातंील 
आडण वणोच्चारातंील बलभेदक्रमाची प्रमाणबद्धता व डतचा काल. 
तालशास्त्र. 
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तालज्ञ. 
तालाघातप्रधानता. 
तालागं. 
तालागं आडण टाळी. तालागं आडण स्वरागं. तालागं : गद्यातं, गीतातं, पद्यातं. तालागं : गायनवादनातं. 
तालागंमानें (गुरु, दु्रत, प्लुत, लघु, डवराम, इत्याडद). 
तालागंभेदप्रस्तार. 
तालागंडनरपेक्ष स्वरागं लंगिें. 
तालागंपद्धडत, सप्तसूिाडद. 
तालागंलघु. तालागंलघु, धु्रवमागाचा सेकंदातं. तालागंलघु आडण स्वरागंमात्रा याचंें परस्परप्रमाण. 
तालागंलघुचें प्रमाणमान. 
तालागंशब्दाची अथवडवकृडत. 
तालागंातं स्वरागं अपडरहायव. 
तालागंानें स्वरागं रंजक होतें. 
तालाचंी मािंणी, डवषम. 
तालाचें चलन. 
तालातंील पाटाक्षराचंीं वजनें व िौल. 
तालावतवन. 
तालावतवन आडण िौल. 
सालावतवनाला ठोस उच्चार अवश्य नव्हेत. 
तालीम, परंपरागत. 
ताशा. 
तास (टोला). 
डतगुण (तीनगुण, डत्रगुण, डतप्पट लय). 
डतगुण –पहा : लयागं, डतस्र. 
डतपल्ली (डत्रपल्ली, डत्रपल्लवी). 
डतरम्. 
डतल्लाना. डशवाय पहा : चतुरंग. 
डतस्र गण. 
डतस्र मागव. 
डतस्रचतस्रडमश्रण. 
डतस्रलघु (डतस्रजाडतलघु). 
डतहाई. डतहाई, चक्करदारातंील तुकड्याची. डतहाईः दमदार, बेदम. डतहाई, सामगायनातं. डतहाईचे ‘धा’. 
डतहाई आडण मोहरा. 
स्ट्त्सथारा (डसतारा, डझथारा. ग्रीक तंतुवाद्य). 
डत्रकल. 
डत्रखंि चरण (डत्रखंि पाद. डरमेटर. “डत्रभगंी”). 
डत्रवट (पाटाक्षरानंीं बनलेलें  गीतगान). 
डत्रवट, तराना, डतल्लाना व डनगीत (शुष्क). 
डत्रष्टुभ् (डत्रष्टु् ) छंद. 
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तीव्र स्वर. 
“तीव्रोच्चारतत्त्व”. 
तुकिा. 
तुटक (क्षडणक) आघात (नादस्फोट, स्फोट). 
तुटक स्वरक्रम (डपस्ट्त्सकातो, स्तकािो). 
तुणतुणें. 
तुतारी. 
तंुब. 
तुल्यभाव (समतोल. ब लन्स). 
त्रुडट (=अभाव, कमीपणा): अडभनवभारतीमधील. नाट्यशास्त्रम् मधील. 
तूक (=भाग). 
तोि, तालागंलघुची. तोि, तालागंलघुची, आरबी–फासीमधील. तोि, मात्राभागाची. 
तोिा (तोि). 
तोड्यातंील मात्राभाग, आवतवनें, खाली व सम. 
तोंि (मूंह). 
तोहफ़ा (तोःफ़ा). 
त्रापे (‘रॉपी’. गीतातील गद्य–पाठ्य–भाग). 
 
थिव : जस्ट, टेम्पिव, पफेक्ट; मायनर, मेजर. 
थाट १. नृत्यातंील पडहला पडवत्रा. २ सतारींतील, पिद्यापं्रमाणें होणारा स्वरक्रम. ३. सप्तकातंील 
रागवगीकरणसाधक स्वरक्रमः टेंबेप्रणीत ‘जाडत’; भातखंिेप्रणीत थाट व उपथाट; ल. रा. पटवधवनकृत 
थाट). 
थाप, चमववाद्यावरील. 
डथयरी ऑफ् नम्बसव (=अंकोपपडि). 
डथयरी ऑफ सीके्वस्ट्न्सस (=श्रेणींची उपपडि). 
डथयरी ऑफ सीरीज (=श्रेढींची उपपडि). 
डथऑसफी. 
थीम. 
थ्रीफोर टाइम. 
 
‘दजाव्हऽ’ (=पूवानुभडूत असल्याचा भास). 
दण्ि. 
दम (=१ श्वास. २. श्वासकाल, श्वासस्थान. ३. डवराम). 
दमदार. 
ददवर (ददुवर. एक प्राचीन अवनद्धवाद्य). 
दबारगायन. 
दडवराम (दु्रतडवराम). 
दशवन (न्याय, वदेान्त, वैशडेषक, साखं्य). 
दडक्षणमागव. 
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दडक्षणा, वाद्यवादनातंील वृडि. (गीतप्रधान). 
द्रष्टा (साक्षी). 
दं्वद्व आडण दै्वत. 
द्व्यणुक आडण वस्तुरचना. 
द्व्यणुकाचा व्याप. 
द्व्यणुकाची सूक्ष्मत्वासडहत महिाक्षमता (व्याप). 
दा कापो. 
‘दादरा म्हणणें’. 
दानेदार तान. 
दाब–गडत, हवचे्या कणामंधील. 
दािंी, तंतुवाद्याची. 
‘दािंीचें प्रमाण, तंबोऱ्याच्या. 
दाडक्षणात्य, द्राडवि आडण कनाटकी. 
द्राडवि दीघोच्चारमान, दु्रत अंगाचें. 
द्राडवि तालपद्धडत. 
द्राडवि परंपरा. 
डदक्काल (= स्पेस–टाइम). 
डदडमनुएन्दो. 
डदलरुबा. 
डदव्यप्रबधंम् (वैष्णवगीतें). 
डद्वकल गमक, कंडपत. 
डद्वकल ताल. 
डद्वकला, माते्रच्या. 
डद्वखंि (डियामेिर. “डद्वभगंी”) छंदपाद. 
डदग्बधं. 
दीघव उच्चार. 
दीघव, सामगायनातंील. 
दीघवता, डवरामाची. 
दीघवनाद. 
दीघवसमाडधमुळें  कैवल्यप्रास्ट्प्त. 
दीघाक्षर. 
दीघाक्षरकालः अडतदीघव, ऱ्हस्व. 
दीघाक्षराचें बोल. 
दुगुण (“दुगण”, दोगुन, डद्वगुण. दुप्पट लय). डशवाय पहा : लयागं, चतस्त्र. 
दुन्दुडभ. 
दुपल्ली (डद्वपल्लवी). 
दुबोधता, शलैीमधील. 
दूनी (=एकेक अक्षर दोन दोनदा ंउच्चारीत पुढें जाणें). 
दूल्हा (–वर. नवरा. एक गीतडवषय–प्रकार.). 
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दृढशकूं (=तारदान?). 
दृश्यवणवन व्यस्ट्क्तप्रकृडतडनरपेक्ष असावें. 
दृष्टान्त. 
दृडष्टगम्य डवषय, केवळ–. 
देढी (दीिपट लय). 
देवरम् (शवैगीतें). 
देवाणघेवाण, देशादेशामंधील : उच्चाराचंी, लयतालाचंी, वणोचाराचंी, स्वरक्रमाचंी. 
देवाणवम्. 
देशी (देशीय) गानप्रकार. 
देशी छंद आडण डलडपकरण (लेखन). 
देशीताल, सप्तसूिाडद. देशीताल हे मागवतालप्रस्तारजन्य. देशीतालाचंी यादी आडण प्रस्तारमािंणी. 
देशी भाषा. 
देशी भाषामंधील शब्दसंग्रहवृडद्ध. 
देशी मागवगीत. 
देशी राग. देशी रागसंगीत. देशी राग आडण देशी भाषा. 
दोतारी. 
दोष, बाजाच्या पेटीचे वास्तडवक. 
दोहा. 
दु्रत (लयागं. डद्वमात्राकाल). 
दु्रत (दुरुत, जलद,) लय. 
दु्रत (ऱ्हस्वाक्षरोच्चारकाल). 
दु्रतकालमान. 
दु्रतलयभास आडण व्यजंनप्रचरुता. 
दु्रत लयागंाचा चचकार : ‘ते’. 
दु्रतडवराम. 
दु्रताडद प्रत्येक लयप्रकारातं मागं. 
दु्रताडद प्रत्येक लयप्रकारातं स्वरागंतालागंप्रमाण एकत्रच. 
दु्रताडद लयभेद आडण अथवभावभेद. 
द्वन्द्व आडण द्वन्द्वातीत. 
द्वन्द्वगीत. 
दे्वष (=प्रडतकूलसंवदेना). 
दै्वतादै्वत–जिाजिभेद मनुष्यकृत व द्रष्ुसापेक्ष. 
 
धकार (धंकार). 
धकाराचा गाज, हंुकार. 
धनुकली (धनुष, गज). 
धमार (धमाल, होरा) गीत. 
धमार होरी (धमालहोरी). 
धमव (=पदाथाचें डवडशष्टत्वकारक). 
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धमव (=पारलौडकक श्रद्धा आडण ऐडहक नीडतकतवव्यें याजंबद्दलचा अनुशाडसत मतपंथ. डरडलजन) 
धमवगं्रथ (स्ट्स्क्र् चर). 
धमवजाडतलक्षण 
धमवपंथ आडण भारतीय संगीत. 
धमवपडरणाम. 
धमवसंघटना (ऑर् गनाइझ्ि डरडलजन). 
धमाधमवडवचार (एडथक्स). 
धमान्तर. 
धमी. 
धवळे (‘धालो’). 
‘धा’ : आगम–क्षयरूप, आपातरूप, हंुकारयुक्त. 
‘धा’ च्या आघाताला डनष्कारण महत्त्व. 
‘धा’ समेचा (अवसानींचा). 
धातु (=गायनवादनातंील स्वरवणालंकारडवशषे). 
धातु, तंतुवाद्यातंील वणालंकार. 
धातू, प्रबंधातंील : आभोग, उद्ग्राह, धु्रव, मेलापक. 
धातू, वादनातंील : आडवद्ध, करण, डवस्तार, व्यंजन. 
धातू आडण बोल. 
धातंूचें लघुप्लृताडद कालडवश्लेषण. 
धातंूचीं लयागंें. 
धारणा (=एकाच बाह् वा आभ्यतंर डवषयावर डचिैकाग्र). 
धारणा, तन्मात्रावंर. 
धारी (धाड़ी) वगव (=वशंपरंपरा एकच गायनवादननृत्य हा व्यवसाय असलेला, धमान्तडरत 
मुसुलमानातंील, वगव). 
धार्ममक गीतसंगीत; तडमळ. 
ध्यान (= प्रत्ययाची एकतानता. धारणेंतील अखंिबोधप्रत्यय.). 
धु्रपद. धु्रपदगान. 
धु्रपदगीतचरणाचंी जिणघिण. 
धु्रपदाचे भाग (‘तूक’) : अस्ताई; अंतरा; आभोग; सचंारी. 
धु्रपदातंील वैडशष्ट्यें : चरणदीघवत्व, चरणबाहुल्य, तालागंस्पष्टता, (डवकल्पानें नोम् तोम्), व्यंजन–प्रचुरता. 
धु्रपदें, श्रृंगाडरक. 
धु्रव (धु्रपद, धु्रवपद, आंकण–आंखण–अक्कि–किवें). 
धु्रव लयागं, एकल आडण डद्वकल. 
धु्रवका कला, डनःशब्द. 
धु्रवमागव. धु्रवमागवप्रमाण प्रचारातं कमीच. 
धु्रवा कला (अवाशम्या). 
धु्रवा हस्तडक्रया (=च्छोडटका, चुटकी). 
धु्रवागीत. धु्रवागीतप्रकार : अडड्डता, अवकृष्टा, उत्थापनी, चतुरश्रा, शुष्कावकृष्टा. धु्रवागीतभेद पंचडवधः धु्रवा, 
पडरगीडतका, मद्रक, चतुष्पद– धु्रवागीतवस्तु.  
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धु्रवागीताचें डनयम : अक्षरडनयमन, कलाप्रकार, डक्रयाडनयमन, छंदप्रकार, तालप्रकार, नृिडक्रयाडनयमन, 
लयाचा शीघ्रताप्रकार. धु्रवागीताचंें लयमान. 
ध्वडन (= ‘शब्द’. आवाज, नाद. साउंि.). ध्वडन, अनुरणनात्मक (=डटकाऊ, आंसदार). ध्वडन, डकरटा, 
गेंगाणा. ध्वडन, तुटक लयबद्ध. 
ध्वडन (काव्यालंकारशास्त्रातंील. = व्यंगाथव–गर्मभताथव बोधक, ‘स्फोट’). 
ध्वडन, टाळीचा. 
ध्वडन डनत्य (= अडवनाशी, कायम राहणारा) कीं अडनत्य?. 
ध्वडनकल्लोळ (= गोंगाट). 
ध्वडनक्रम. ध्वडनक्रम आडण मात्राप्रतीडत. 
ध्वडनडक्रया. 
ध्वडनग्रहण. 
ध्वडननादडनर्ममडत. 
ध्वडनडवचार, पाडिमात्य शास्त्रीय. 
ध्वडनवैलक्षण्य. ध्वडनवैलक्षण्य आडण स्वरत्व. 
ध्वडनशास्त्र. ध्वडनशास्त्र, भौडतक (आकूस्ट्स्टक्स). ध्वडनशास्त्र, शरीरडवज्ञानान्तगवत कणवडवषयक 
(डफडझऑलॉडजक् ल आकूस्ट्स्टक्स), ध्वडनशास्त्र, शस्ट्क्तडवषयक डवज्ञानातंील (डफडझक् ल आकूस्ट्स्टक्स, 
“पदाथवडवज्ञाना”ंतील, “वास्तवशास्त्रा”ंतील, “भौडतकी” मधील). ध्वडनशास्त्र, मानवी 
डचिमनोव्यापारडवषयक (साय् कॉलॉडजक् ल आकूस्ट्स्टक्स). 
धन्यथव–भावाथव आडण िौल–वजन. 
ध्वडन आडण नृत्य. 
ध्वडन आडण पाडिमात्य डवज्ञान. 
ध्वडनचा डचिसंस्कार. 
ध्वडनचा स्फोट (व्याकरणातंील. एकेका अक्षरानंतर सवव पद–शब्द–झाल्यावर त्या पदाचाच एकरूप 
अखंि असा अथवयुक्त ध्वडन). 
 
नउमा. 
नऊहक्का. नऊहक्का : दमदार, बेदम. नऊहक्क्याचें गडणत. 
नक्की. 
नगण, अक्षर–; मात्रा–. 
नगारा (नक्कारा). 
नमन, सामगायनातंील (डत्रस्वर आरोही सपाट तान). 
‘नरम हात’ आडण थपिा मारणें. 
नरमादी (=िग्गा–तबला). 
नतवकी. 
नतवन (=लयतालबद्ध शारीडरक डक्रया). 
नडलकातरंग. 
“नवकडवता”–“नवकाव्य”–आडण छपाईचे तोिगे. 
नवटंकी (नौटंकी). 
‘नवा’ बाज. 
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नष्ट (= प्रस्तारभेदाचें स्वरूप). 
नष्टोडद्दष्टाचा संगीतातं उपयोग. 
‘न चरल’ नोट, टोन (=बदलल्यानंतर पुन्हा ंपूवववत्–कोमलतीव्राडद–केलेलें  स्वरत्व). 
‘न चरल’ स्केल (= टेंपर न केलेलें  सप्तक!). 
नादबधं : एक, एकसर, दुस्सर, नागबधं, पवन, डवके्षप, संचार. 
नागस्वरम् (मोठी सनई). 
नाटकी भाषण. 
नाट्य : नाटकमेल, रामनाटकम्, यक्षगानम. 
नाट्यगृह. 
नाट्यशास्त्रम्–परंपरा. 
नाट्यशास्त्रम् मधील चामड्याची परीक्षा. 
नाट्यशास्त्रम् मधील नानाडवषय समान महत्त्वाचे. 
नाट्यशास्त्रम् मधील प्रस्तारडसद्धान्त. 
नाट्यसंगीत, ग्रीक. 
नाट्यसंगीत महाराष्रातंील. 
नािीकाल आडण लघुकाल. नािीकालानुसार लयागंें. नािीचे ठोके. 
नािीच्या ठोक्यावंरून लयमानडसडद्ध योग्यच. 
नाड्या, बाह्ेंडद्रयसबंंडधत. 
नाद (ध्वडनचें एक अवस्थारूप). 
नाद, अडततार. अन्तर्–. अनाहत–आहत. अस्ट्स्थर. आधार–. उंच पट्टींतील कणवभेदक. घोषयुक्त. 
डचरका. तारसप्तकातंील. तुटक. डनडित उंचीचा (स्वरनाद). भौडतक (पार्मथव). सूक्ष्मप्रमाणातं चढा–
उतरता. 
नादकला, तुटक. 
नादकाल. 
नादक्रम. 
नादगडतभेद. 
नादगुण, लयप्रतीडतमधील. 
नादग्रहणमयादा, कानाच्या आडण भौडतक साधनाच्या. 
नादग्रहणक्षमता, कानाची. 
नादग्राहक साधनाचे दोष. 
नादघोष. 
नादजाडतधमव; वाद्याचा. 
नादतत्त्व. 
नाददृडष्ट आडण गडणतदृडष्ट, संगीतडवषयक. 
नाददु्रडतभेद. 
नादधमवभेद : अखंित्व–खंडितत्व; जाडतधमव; बलभेद–स्फोट–डवराम, ऱ्हस्वदीघवत्व, उच्चनीचत्व. 
नादध्वडन. 
नादध्वडन, डटकाऊ–क्षडणक. 
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नादध्वडनलक्षणें : उच्चत्व, बलाचें न्यूनाडधक्य, नादजाडतगुणप्रमाण, ऱ्हस्वदीघवत्व. नादप्रतीडतबद्दलचा 
डनणवय. नादप्रतीडतबद्दलच्या डनणवयाची शीघ्रता. 
नादबल. नादबल, अक्षरोच्चाराचें. नादबल, स्वरनादाचें. 
नादबलभेद : आगम, आपात, मंथरता, डवराम, स्तंभन, स्फोट, ऱ्हास, क्षय. 
नादबलभेद : सडन्नपात आडण शम्या–ताल यामंधील. 
नादबलभेद : आडण कंपदु्रडतभेद. 
नादबलभेद : आडण नादोच्चतानीचता. 
नादबलसंवदेना, कानाची. 
नादबोध (नादाचा डचिबोध). 
‘नादब्रह्म’ : शब्दपाडंित्य. 
नादभास. 
नादभेदाचंें शरीरानुगामी वणवन. 
नादमधुरता, तबल्याची; पखवाजाची. 
नादडवश्लेषण, भौडतक. 
नादवदेनक्षमता, भौडतक साधनाची. 
नादशलू (टू्यकनग फोकव . ‘कंपशूल’). 
नादसंवदेनक्षमता, कान–मेंदूची. 
नाद, क्षदु्र (=पुअर, डथन). 
नादावलंबन. 
नादावृडि. 
नादंी, नाटकाची. 
नानाथवपयायवाहकता, (ध्वडन) संदेशातंील. डशवाय पहा एण्रॉपी. 
नामभेद, वणवभेद व अंगभेद. 
नायक. 
नारंब ु: इडल्ल, उळै, कुरल, कैडक्कलै, तारम्, डवलारी. 
नाळ (नाळी). 
डनकटस्वर. 
डनकाल; तबल्यातंील बोलाचा (वाक्करणडक्रया). 
डनत्याडनत्यडववके. 
डनद्रा (योगातंील डवडशष्टाथवबोधक पडरभाडषक शब्द.=अभावाच्या प्रतीडतचें साधन–कारण). 
डनधन, सामगायनातंील. 
डनबद्ध गीतवाद्यातंील ताल. 
डनबद्ध छंदातंील अक्षर–,मात्रा;–,डनयम व यडतच्छेद. 
डनमेष. 
डनयमन, प्रमाणभाषेंतील. 
डनरुक्त. 
डनगीत [बडहगीत, शुष्काक्षरगीत, शुष्क, डनरथव शब्दाचंें गीत]. 
डनर्ममडतमधील दंभ. 
डनलै, आह–; पुर–. 
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डनिय, बुडद्धचा. 
डनडिताथानुपलस्ट्ब्ध. 
डनःशब्द डक्रया आडण मृदुवणव. 
डनःशब्द, हस्तडक्रया हें लयमापनसाधन. 
डनष्क्राम (कला). 
नीडत (= वतवनव्यवहारातंील डवचारडववकेाचंें शास्त्र). 
नुक्कि. 
नृि (= भावदशी नतवन). नृि आडण अथवबद्धता, अथवभावकता. नृि आडण नाट्य. नृि, नृत्य आडण नतवन. 
नृिनाट्य (बाले, “ब लेट”). 
नृिातंील अंगहार, करण, डपण्िीबधं, रेचक, मुद्रा, चारी. 
नृत्य (ध्वडनयुक्त नृि, नचकरन). 
“नैसर्मगक सप्तक” (न चरल स्केलचें चुकीचें केवळ कोशाधाडरत भाषान्तर). 
नोटेशन. पहा : डचह्नडलडप, डलडप. 
नोटेशन आडण चलन. 
नोटेशन आडण स्कोअर. 
नोमथोम (नोमतोम. तेनक). 
नौगुण (नवगुण). पहा : लयागं, डतस्र. 
न्याय. 
न्यास. 
न्यास, पदाथांचा परस्पर–. 
न्यासापन्यासडवन्याससंन्यास. 
 
“पकि” (=रागस्वरूपाचा पडरचायक स्वरक्रम). 
पक्का गाना. 
पखवाज़. 
पख़वाज़वादनपरंपरा. 
पखवाज़ाची आंस आडण गाज. 
पखवाज़ातं धु्रवमागवडह रंजक. पखवाजातं डवलंडबतलयडह रंजक. 
पंचकल. 
पंचजाडतगडतभेद. 
पंचजाडतलघुव्यवस्था. 
पंचद्राडवि. 
पंचपाडण (=अवनद्ध तालवादनारंभाचे प्रकार): अधवपाडण=अध्या आवतवनाचें तोंि, 
पाश्ववपाडण=खालीपासून, प्रवडेशनी=भऱ्या भागापासून, समपाडण=पडहल्या माते्रपासून. 
पंचपाडण ताल. 
पंचमहाभतूें. 
पंचमाशं लयागं. 
पटाह : देशी–, मागव–. 
पट्टी (= आधारस्वरनादोच्चता). 



 अनुक्रमणिका 

पट्टी आडण पठणातंील भेद : उदािानुदाि, स्वडरत, स्वरान्तर. 
पट्टी, बाजाची नर–. 
पठिी. 
पठण. पठण आडण गान. पठण, कथकातंील. पठण, तालवादनातंील पठण; सस्वर, सुस्वर. 
पठणातंील तालागं, तालावतवन. 
पठणातंील स्वरप्रयोग : अनुदाि, उदाि, स्वडरत. 
पिद्याचं्या जागा. 
पढन्त आडण प्रस्तार. 
पढन्त, बढन्तपढन्त व रागातंील बढन्त. 
पढाई, पढार. 
पणव. 
पंडित. डशवाय पहा : आचायव, गंधवव, गुणी, नायक. 
पण्ण. 
पताका आकृडत (=उलटा मेरु). 
पताका कला. 
पडतता कला. 
पडत्रका, वीणेची. 
पद, नाटकातंील. 
पदक्रम. 
पदच्छेद. 
पदन्यास. 
पदपडरवतवन, वाक्यस्तोभातंील. 
पदाथव (=पदाला म्हणजे वणवक्रमसमूहाला सकेंतानें ‘अथव’ डदल्यामुळें  होणारी व्यस्ट्क्त). 
पदाथव हा अभौडतक. 
पद्धडत, छाननीचीः पुराव्याच्या–, वैद्यकातंील–, संगीतवणवनाची–, रागवगीकरणवणवनाची भातखंिेप्रणीत. 
पडद्मनी कला. 
पद्य. 
पद्यमय गीत. 
पद्यरचना, काव्यमय. केवळ गेय (‘चीज’). 
पद्यरचनाप्रकार. 
पद्यरचनेंतील गणवगीकरण आडण लगक्रमवणवन. 
पकव शन. 
पफें क्ट फोथव. 
पम्युवटेशन्स अॅँि काँडबनेशन्स. 
पसेप्शन (=केवळ इंडद्रयकृत ग्रहणक्षणातंील डवषयग्रहण).डशवाय पहा : आपसेप्शन 
परण (पणव, परन). परण आडण आवतवन. परण आडण कायदेछाट. परण, असमान दमाचंें. 
परण, परंपरागतः अविंबर (आिंबर), इंद्रघन, उखािपछाि, उमा–, उलटपलट, एक्कि, कमाली, 
डक़ला, कुल्पी, गज–, गणेश–, गत–, गाज़, गंुबझ्, घटाटोप, चक्करदार, चारबाग, चार–पाचं–छे–
(इत्याडद) ‘धा’ का, िावपेंच, तडित् –, तल् वार, तािंव–, तार–, तोप–, तोपगोला, दो मूंह् का, 
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नउहक्का, नन्दी–, पाल् क़ी, पाववती–, फदव–, फमाइषी, बूंद–, मंजधार, मेघिंबर, लालडकला, लोम 
डवलोम, डशव–, सलामी, हय–. 
परण, डतहाई व मोहरा. 
परण, स्तुडतपर (‘स्तुडत’). 
परणरचनाकौशल्यः गडणतदृडष्टनें, नाददृडष्टनें. 
परणरचनेसाठीं समीकरण–गडणत. 
परणातंील ‘दमा’ चें लयागं. 
परणातंील बोल आडण टाळीच्या जागा. 
परभाषासंसगव. 
परभाषासंस्कार. 
परभाडषक शब्दाचं्या उसनवारीचा इष्टाडनष्ट–ग्राह्ाग्राह्डववके. 
परमलुमध्यें अनुरणन म्हणजेच स्वरागं. 
परंपरा. – : ग्रीक संगीताची (‘वारसा’); आरबीफासी; नाट्यशास्त्रम्  प्रणीत; प्राचीन भारतीय; 
सामसंगीताची. 
परंपरागत वताव, –डवचारयुस्ट्क्त, –डवधानें. 
परंपरागत संगीत हें “शास्त्रीय” च. 
परंपरागत संगीतातंील प्रमाणबद्ध स्वरलयतालराग. 
परस्परतुल्यभाव (ब लन्स). 
पडरणामः अवस्था–, क्रम–, गुण–, धमव–, लक्षण–. 
पडरभाषा. 
पडरभाषा आडण रूडढ. 
पडरभाषा आडण वगीकरण. 
पडरभाषा, अंतःकरणडवषयक; अथवशून्य; अव्याख्यात, गचाळ; शास्त्रीय (शास्त्रशुद्ध); संडदग्ध, स्वैर. 
पडरभाषा, अडशडक्षत कलावन्ताचंी, तबडलयाचंी, पखवाडजयाचंी, शास्त्र–परंपरा जाणणाऱ्या पंडिताचंी. 
पडरभाषा आडण भाषा : उदूव, द्राडवि, फासी, संस्कृत, संस्कृतोद्भव, कहदी. 
पडरभाषा, कॉम्प्यटूर् शास्त्राची. पडरभाषा, च्छन्दःशास्त्रीय. पडरभाषा, तंत्रशास्त्रडवद्याचंी व रोजव्यवहाराची. 
पडरभाषा, तबल्याची कहदीउदूवमधील डक्रयानुगामी. पडरभाषा, दृडष्टगम्य डवचारसणीची. पडरभाषा, डनलेप 
(अडलप्त, प्युअर). पडरभाषा, डनस्सडंदग्ध स्पष्ट. पडरभाषा, पखवाजपरंपरेची. पडरभाषा, पाडिमात्य 
संस्कारातूंन. पडरभाषा, पडिमात्य संगीताची. पडरभाषा, भारतीय संगीताची. पडरभाषा, भौडतक डवज्ञानाची. 
पडरभाषा, यौडगक. पडरभाषा, लयभागाचंी. पडरभाषा, लयडवचारातंील डवस्मतृ, डवकृत. 
पडरभाषाडनडिडत, तालव्यवहाराची. 
पडरभाषामयादा. 
पडरभाषालोप. 
पडरभाषाडवसंगडत. 
पडरभाषा, व्यावहाडरक. पडरभाषा, संगीतसारातंील. 
पडरभाषा स्ट्स्थरवस्तुरूपाधाडरत डवचारातूंन. 
पडरभाषेंत बदल, लयागाचं्या. 
पडरभाषेंतील अपभं्रश आडण डवपरीत प्रयोग. 
पडरवतवना. 
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पडरस्ट्स्थडत, सामाडजक–भाडषक. 
पल. 
पलटा. पलटा, रेल्याचा. 
पलटे आडण मेलप्रस्तार. 
पलटे आडण सप्तक. 
पलट्याचंी रचना. 
पलै (= मूच्छवनाप्रकार) : आय्–, चतुर–, डत्रकोण–, वट्ट–. 
पलै (= रागसप्तक) : आरंुपलै (करहरडप्रया), कोडिपलै (शकंराभरण), पदुमालपलै (नटभरैवी), 
डवलाडरपलै, सेंपलै (हडरकाबंोजी), सेव्वडळपलै (टोिी). 
पल्लवी (लयागंजाडतडमश्रणमाडलका). 
पल्लवी : दु–, डत (डत्र)–, चौ–पल्ली. 
पाट (पाटाक्षर). 
पाटाक्षराच्या मात्रा, द्राडवि गणनेमाणें. 
पाटाक्षरोच्चार. 
पाठ, प्राडतशाख्यान्तगवत. 
पाठ : क्रम–, जटा–, घन–. 
पाठभेद; नाट्यशास्त्रम् मधील असंख्य. 
पाठ्य. पाठ्य : सस्वर, सुस्वर. 
‘पाठ्य’ छन्द. 
पाठ्यरचना. 
पाडण (=१ डवडशष्ट हस्तागुंडलडक्रया २. ताल. ३. ध्वडनचा पात). 
पाडण आडण टाळी. 
पाडणका (एक गीतछंद प्रकार). 
पाडण प्रकार (=ग्रह) : अवपाडण अडततग्रह, डवताल; उपडरपाडण = प्रडतताल; पडरपाडण=अनागतग्रह, 
अनुताल. 
पात (=तुटक क्षडणक नादध्वडन). पात, अडतसूक्ष्मकाडलक. पात आडण उच्चारातंील घोषाघात. 
पातक्रमपरंपरा. 
पात–डवराम–माडलका. 
पाथॉस् (प थॉस) वृडिप्रवृडि. 
पाद, छंदातंील. 
पादपूरण. 
पाट्व (= वृन्दगायनवादनाच्या ध्वडनसमहूातंील वगेवगेळे उत्पन्न झालेले सुटे एकेक नादघटक). 
पाटव, ऑगानुम् चे; पॉडलफोनीचे; हामवनीचें. 
पार्मटशन् डथयरी. 
पारलौडकक डवषय–डवचारधारणा. पारलौडकक डवषय–डवचारधारणा, शवैवैष्णवपंथीय. 
पाडरभाडषक शब्दाचें दोष. 
पावंा. 
पाडिमात्याचें डवचार : उच्चार–, कला–, जाडत–, मानसडवषयक. 
पाळणागीतें. 
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डपकोलो (पाडिमात्य सुडषरवाद्य). 
डपच (=स्वरोच्चतानीचतेचा कणवप्रत्यय). 
डपच आडण फ्रीक्वन्सी (=नादजनक पार्मथव वस्तुची कंपदु्रडत). 
डपच अ क्सेंट. 
डपधान (क्लोझर, श्लुस. =ग्रास, ग्रहण, झाकंाळणें). 
डपपीडलकामागव, डवचाराचा. 
डपपीडलका यडत. 
डपयाडनस्सीमो (नादबल प्रकार. अडत हळुवार). 
डपयानो (=१. कीबोिव म्हणजे पट्या असलेलें  तंतुवाद्य २. नादबलप्रकार हळुवार). 
डपयानोफोते (=छोटा डपयानो–वाद्यप्रकार). 
पीलवक्रम. 
पुकार (ललकार. एक स्वरालंकार). 
पुंजीकरण (=गट बनवणें). 
पुिी (=चामिें, खाल), तबला पखवाज मृदंगाची. 
पुनरावृडिधमव. 
पुनरावृडिधमव कालप्रमाणबद्धतेशीं सबंंडधत. 
पुनरावृडिधमव हा मानीवच. 
पुनरुस्ट्क्त, वाक्यस्तोभातंील. 
पुनरुत्पादन, नादाचें; डवश्लषेणानंतर. 
पुराणोिरकालीन डवचारदाडरद्र्य. 
पुरावा; (गोळा करणें. ग्राह्ता. –च्या आधारें डवचार. –वरून डनष्कषव. –आडण डवज्ञानाभ्यास). 
पुरुष, दशवनातंील. 
पुल्लु. 
पूवांग, सप्तकाचंें. 
पूवांनुभडूत. 
पूणवमात्रा. 
पूववरंगातंील शुष्कगीतें. 
पूववसंस्कार. 
पुष्करवाद्य (अनुरणनयुक्त रंजक अवनद्ध वाद्य). 
पृथुला गीडत (ऱ्हस्वाक्षरयुक्त गायन). 
प्लृत (एक लयागं). 
प्लृतकाल (प्लृताक्षरकालमान). 
प्लृडत (‘प्लृडत’ = उिी. = “अक्षरोच्चाराचें डकतीडह प्रमाणानें दीघवत्व” ही आधुडनक छंदडववचेकाचंी 
कल्पना.). 
पेंच (= डवषम स्वरागंतालागंदं्वद्वाचें अलंकारक्रम). 
पेटी, बाज्याची; हात–, पाय–. (रीि ऑगवन, हामोडनयम). 
पेटीवादक. 
पेषी (पेष्कार, पेश्कार =सादर करणें). 
पेष्कार; अजराड्याचा, डदल्लीचा. 
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पेष्कार आडण कायदा व गतक़ायदा. 
पेष्कारकायदा; त्यातंील ठेक्याचंी खालीभरी. 
पेष्कारातं ठेक्याचे नानाडवध भेद व डमश्रणें. 
पेष्कारातंील बोलबाटं, बोलाचंें स्वातंत्र्य. 
पॉडलफोनी. 
पॉडलफोनी : थ्री व्हॉइस, फोर व्हॉइस. 
पॉडलफोनीचे प्रकार : कोराल पे्रलूद (कोरल पे्रल्यूि); फ्यूग, मास, मोते (“मॉटेट”). 
पोत (=टेक्स् चर). 
पोर्थया, भजूवपत्राडदकाचं्या. 
पोर्थया, सामगाचं्या हस्तडलडखत. 
पौराडणक प्रामाण्य. डशवाय पहा : ऐडतह् प्रमाण. 
पोलोनेऽज़् (एक नृत्यप्रकार). 
पोल्का (एक नृत्यप्रकार). 
पोवािा (पवािा). 
प्रकरणें, मराठी काव्यातंील. 
“प्रकार” (=फॉमव. अमुक घाट, रचनाडवशषे. “आकृडतबधं”). 
प्रकृडत (=१. व्यस्ट्क्तचा धमवगुणडवशषे २. मूळकारण). 
प्रगीत (=अथवयुक्त ससं्काडरत गीत). 
प्रचार, अवनद्ध वाद्यातंील (=यडतप्रकार). 
प्रडतकूलसंवदेना (दुःख). 
प्रडतध्वडन. 
प्रतीडत, प्रत्यक्ष ससं्ट्स्थडतची सदंभानुसार. 
प्रतीडत, डवषयाची पार्मथव–भौडतक. 
प्रतीडतमधील स्थलकालधमवजाडत. 
प्रत्ययसंस्कार, आवतवनाचा. 
प्रत्ययाथवभास (=ध्यान आडण समाडध यामंधील अवस्था). 
‘प्रथमावतवन’. 
प्रबंध (=१ प्रकषांनें बद्ध रचना २ अशा रचनेचें डनयमानुसारी अलंकृत गीत). 
प्रबंध : चतुधातु–, चतुमुवख–, चतुरंग–, डत्रधातु–, डद्वधातु 
प्रबंध : तेनक–, डबरुद–. 
प्रबंध एला : गणलैा, मातै्रला. 
प्रबंध, देशी (लौडकक) : ओंवी कुट्टनी, कैवाि, चच्चरी (चचवरी), चया, झंपट, झोंबि, ढेंकी, ढोल्लरी, 
डत्रपदी, दस्ट्न्तका, घवल, पद्धिी, मंगल, राहिी (राहटी), लोली, षट्ट्पदी. 
प्रबंधधातु : आमोग, उद्ग्राह, धु्रव, मेलापक. 
प्रबंधप्राण : कला, खंि, प्रस्तार, मात्रा, लय, राग, स्वर. 
प्रबंधवगीकरण : (देशी) : आडल, सूि, डवप्रकीणव. 
प्रबंधागंें : ताल, तेनक, पद, पाट, डबरुद, स्वर. 
प्रमा (=डचिबडुद्धग्राह् डवषयाचें अचकू यथाथव ज्ञान). 
प्रमा हेंच ध्येय असावें. 
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प्रमाण : अनुमान, आगम (आप्तवाक्य), प्रत्यक्ष, ऐडतह्. 
प्रमाण; पद–; शब्दावयव–. 
प्रमाणकाल. 
प्रमाणगमक, लयाचें. 
प्रमाणबद्धता. 
प्रमाणबद्धता आडण स्वरोच्चतानीचता; –आडण वणवजाडत; –आडण नादबलभेद. 
प्रमाणबद्धताः गौण आडण मुख्य. 
प्रमाणबद्धताः, लयागंाचंी. 
प्रमाणबद्धतेचा डवचार : गुणात्मक, संख्यात्मक. 
प्रमाणबद्धतेची प्रतीडत. 
प्रमाणबद्धतेच्या शास्त्रशुद्ध डवचारासं मयादा. 
प्रमाणभाषा. 
प्रमाणमात्राः सेकंद माप. 
प्रमाणमान. प्रमाणमान, लघुगुरंूचें. 
प्रमाणशोधन. 
“प्रमाणश्रडुत”. 
प्रमाणाडधकरण. 
प्रमाणोच्चार. 
प्रयोग, भौडतक, देवलकृत स्वरडवषयक. 
प्रयोग, भौडतक, यंत्रसाडधत कृडत्रम वणोच्चारासंाठीं. 
प्रयोगयंत्रणा. प्रयोगाधार. प्रयोगानुभडूत. 
प्रयोजन. 
प्र–लयक्षण. 
प्रवृडि (= १ व्यस्ट्क्तचा ‘कल’ २. देशपरत्वें एकूण समाजाची वृडि). 
प्रवशेक कला (डनःशब्द हस्तडक्रया). 
प्रश्नोिरडवचार, डक्रयासंदर्मभत. 
प्रसर (= आवाकंा. आम्् डलटू्यट). 
प्रडसद्धक (= “एजंट”). 
प्रस्तार (प्रस्तारक). प्रस्तार, अल्प–महत् भेदानुसार. प्रस्तार, आम्लकटुडतक्ताडद रसाचंा. प्रस्तार, 
वातडपिाडद डत्रदोषाचंा. प्रस्तार, छन्दगं्रथातंील. प्रसार, डत्रवृत्करण–पंचीकरणडवषयक. प्रस्तार, 
डशल्पगं्रथातंील. प्रस्तार, संगीतगं्रथातंील (तालप्रस्तार, स्वरप्रस्तार). प्रस्तार, खंि–. प्रस्तार, जातींमधील 
स्वराचंा व वणालंकाराचंा. प्रस्तार, देशी लधूपाययुक्त शब्दाचें. प्रस्तार, नाट्यशास्त्रम् मधील. प्रस्तार, 
पाटाक्षराचें. प्रस्तार, मात्राखंिाचें. प्रस्तार, मेल–. प्रस्तार, मेलखंि–. प्रस्तार, यडतप्रकाराचें. प्रस्तार, 
रागस्वराचें. प्रस्तार, लयागंाचें. प्रस्तार, संगीतातंील कूटतान–; जाडत–; प्रबंध–; मूच्छवना–. प्रस्तार 
आडण ऑर् ग डनक केडमस्री (काबवन–हायड्रोजन संयुक्तडवषयक पदाथवडवज्ञान; “सेंडद्रय रसायनशास्त्र”). 
प्रस्तार आडण कायद्याचे पलटे. 
प्रस्तार आडण डिडजट्ट्ल कॉम्प्यूटर. 
प्रस्तार आडण छन्दाचंी यादी. 
प्रस्तार आडण नोटेशन. 
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प्रस्तार आडण बोल बाधंणें. 
प्रस्तार आडण साथ वाजवणें. 
प्रस्तारडक्रया (=प्रस्तार करणें–मािंणें). 
प्रस्तारडक्रया आडण प्रस्तारडवचार. 
प्रस्तारभेद (भेद–अवयव). 
प्रस्तारभेदडवचार आडण गीतवताव. 
प्रस्तारभेदडवचार आडण टप्पा;– आडण ताना. –आडण बोलताना. 
प्रस्तारभेदाकं (भेदाकं, उडद्दष्ट). 
प्रस्ताररीती : गणेश दैवज्ञाच्या, चरकाच्या; जयकीर्मतच्या; नारायणपडंिताच्या; नारायणभट्टाच्या; 
कपगलप्रणीत; भास्कराचायाच्या; शार्ङ्व देवाच्या; सुश्रुताच्या; हलायुधाच्या, हेमचन्द्राच्या. 
प्रस्ताररूप, चाचपुटतालाचें. 
प्रस्तारडवचार. 
प्रस्तारसाहाय्यक आकृडतः पंस्ट्क्त, पताका, मत्स्य, मेरु. 
प्रस्तारसाहाय्यक पसं्ट्क्तः गुणोिरा, जलौबा, नाराची, सर्मपणी, सामाडसकी. 
प्रस्तारातं क्रमाला महत्त्व. 
प्रस्तारातंील नष्टोडद्दष्ट–डक्रया. 
प्रस्तारावयव (–भेद, नष्ट). 
प्रस्तारावरील सागंीडतक बधंनें. 
प्रहार, अवनद्ध वाद्यातंील थाप; डत्रडवध. 
प्रके्षप (के्षप, डवके्षप, आके्षप) कला (डनःशब्द हस्तडक्रया). 
प्रज्ञा, ऋतंभरा (= संपूणव यथाथवसत्य ग्रहण करणारी डववकेबुडद्ध). 
प्राकृत, शौरसेनी. 
प्राण, तालाचे. 
प्राडतशाख्यें. 
प्रामाण्य, राजकीय तवारीखाचंें संगीतेडतहासातं डकती?. 
प्रामाण्यडवचार. 
प्रायोडगक शास्त्रडवज्ञानपद्धडत. 
प्राथवनागीतें, डक्रस्ती देवळातंील सामुदाडयक. 
प्राथवनागीतें, लाडटन भाषेंतील. 
प्रास. 
डप्रस्ट्न्स् ल ऑफ् इन्क्रीकझग एण्रॉपी. 
पे्रग्रातं्स (“पे्रग्नंझ”. आशयघनता). 
पे्रख (प्रेंखोडलत. दीघवत्वस्वरालंकार). 
पे्रक्षक. 
प्रॉटेस्टंट पंथाचें संगीत. 
प्रॉबडेबडलटी (संभाव्यता, संभवनीयता) शास्त्र. 
प्रॉसोिी. 
प्रोगे्रशन. 
प्रोगे्रशन कॉिवचें, मेलिीचें, डरद् म् चें; हामवनीचें. 
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प्रोगे्रश् न, लॉऽज्, ऑफः मेलडिक,–हामवडनक. 
प्रोज िायालॉग, ऑपेरामधील. 
प्लेझं़ट (=रंजक). 
प्लेझर (=रंजन). 
 
फण्िामेण्ट्ट्ल (=डमश्रजाडतकंपनातंील सवांत कमी कंपदु्रडतचा घटककंप). 
फंदा (एक स्वरालंकार). 
फलागं (एक तानप्रकार). 
फमाइष जाणकारानंीं जाणकारासं करावयाची. 
फ़ाईल. 
फाग (= फाल्गुन. होरी, होळी). 
फन्दागंो (एक नृत्यप्रकार). 
फासी भाषा. 
फासी छन्दपद्धडत. 
फासी छन्दपद्धडतमधील गुरु–गुरुतर (मदीद–कशीद ः). 
फासी ससंगवसकंरसंस्कार. 
डफक्रा. 
डफड्ल (व्हायोडलन). 
डफडझ़क्स (“पदाथवडवज्ञान,” “वास्तवशास्त्र,” “भौडतकी.” = शस्ट्क्तडवषयक भौडतक डवज्ञानशास्त्र). 
डफफ्थ (= पचंमस्वरत्व). 
डफरकी. 
डफलॉसफी “तत्त्वज्ञान”). –न चरल (= भौडतक डवज्ञान). 
फुगिी. 
फुल् झिी (एक तानप्रकार. एक परणप्रकार.). 
फ क्टोडरय् ल ‘क्ष’. 
फें क (एक तानप्रकार). 
फेर (एक नृत्यप्रकार). 
फेमाता (चादंतारा. स्टाफडलडपमधील एक स्वरागंदशवक डचह्न). 
फॉक्सरॉट (एक नृत्यप्रकार). 
फॉमव. 
फॉमव : कापंाउंि, कॉण्रापुटं्, फ्री, सेक्शनल, व्हेडरएशन् ल. 
फोक म्युडझक (“लोकसंगीत”). 
फोनेडटक्स (=साधारण उच्चारडवज्ञान). 
फोनीम (=उच्चारवणवमातृका). 
फोनॉलजी (=अमुकभाषालक्षी उच्चारडवज्ञान). 
फोरगेष्टाल्ट (=क्रमारंभी होणारा मािंाच्या=गेष्टाल्टच्या रूपाचा अंदाज. क्रमारंभींचा संहडतप्रत्यय). 
फोर फोर टाइम (कॉम् न, क्वाड्रु् ल टाइम). 
फोर्मतसीमो (नादबलप्रकार. अडतशय जोरदार). 
फोतें (नादबलप्रकार-जोरदार). 
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फोथव (=कोमलमध्यम–स्वरत्व). 
फ्यूग 
फ्रीक्वन्सी [ऑफ व्हाय् बे्रश् न] (=कंपदु्रडत, “कंप्रता” “आदंोलनसंख्या”). 
फ्रीक्वन्सी आडण डपच (=कणवप्रतीत नादोच्चता). 
फ्रीक्वन्सी अ नलायझर. 
फ्रें च हॉनव. 
फे्रज (केवळ मेलिींत स्वरवाक्य, इतरत्र डमश्रनादवाक्य). 
फे्रडनक नव्हव. 
फ्ल ट (=अधांतर. एक पट्टी उतरलेलें  स्वरत्व). 
फ्लूट, –डमडन. 
 
बकरी तान. 
बट्टाबीन. 
बढन्त (‘बढऽत’) आडण प्रस्तार. –आडण बढन्तपढन्त. 
बढन्त, रागाची. 
बढन्तपढन्त. 
बंदीष. 
बनायक (रचनाकार). 
बराबर (=मध्य) लय. 
बल (=शस्ट्क्तमान), नादाचें. 
बल (=नादबलभेदयुक्त लयागंवताव), गायनवादनातंील. 
बल, पलट्याचंें. स्वरनादाचें सापेक्ष. 
बलभेद. 
ब ल् ग. 
बसीत . 
बसून (एक सुडषरवाद्य). 
बह् र. 
“बहुजनसमाज” आडण खऱ्या परंपरागत ज्ञानाचा प्रसार. 
बळानें उत्पन्न केलेली जाडत. 
बाक़ायदा आडण बक़ेायदा. 
बाज. 
बाज, अलाडदयाखाचंा. झनाना–मदाना. 
ठुमरीचे : पहािी; पंजाबी, बनारस, पूरब (लखनवी). 
तबल्याचे : अजरािा, डदल्ली, पंजाब, फरुखाबादी, पूरब, बनारस (पुराना, रामसहायजीका), बंबई, मेरठ 
(“मीरत”) लडलयाना. 
पखवाजाचे : कुदौकसगाचा, नानाचंा, भजनी, लोकरडचत. 
सतारीचे : डफरोझ़खानी, मसीतखानी. रझाखानी (गु लामरझ़ा), डसतारख़ानी. 
बाज आडण घराणें. 
बाज़ तबल्याचा; आडण िग्ग्याचा घुमारा. 
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बाज़ आडण दु्रताडद लय. 
बाज़ आडण वृडिरीडतप्रवृडि–गीडत. 
बाजची (=वाजती, पडहली) तार, तंतुवाद्यातंील. 
बाज़ाची नक्कल. 
बाजाची पेटी. –‘बेसुरी’. 
बाज़ाची डवकृडत. 
बाज़ाचे अनुकरण. 
बाज़ाचे लक्षणघटक : स्वरागंतालाचंी मािंणी, लयक्षणाचंी योजना, नादबलभेदाचंी मािंणी आडण त्याचंा 
व्यक्ताव्यक्त स्पष्टपणा, भडूमका–डनडिडत, एकडजनसी वृडिरीडतगीडत. 
बाज़ाच्या भेदाचंीं व्यस्ट्क्तगत कारणें : अनुभव, अभ्यास, कपि, भाषा, मनःप्रवृडि, शरीरसामर्थयवदौबवल्य, 
डशक्षण, साधनानुकूलता, संस्कारवळण. 
बादल तान. 
बानी (वाणी), धु्रपदाची : खंिार, िागूर, (िाकंौर, िागर), गौिार (गौबहार, गौभरार, गौहार, गौहरण, 
गौरहार), नोहार (नौहार). 
बाया ं(बाडहया,ं बाह्ा, नर, िग्गा). 
बायादंाया ं(तबला िग्गा, तबला जोिी, नरमादी). 
बायोलॉडजक् ल टाइम (=अतंःकरणस्थ कालमान). 
बार. 
बारा सुराचंी (पट्ट्ट्याचंी) सप्तकव्यवस्था–स्वरपद्धडत. 
बारीटोन (ब डरटोन). 
बारोक काळ. 
बासंरी. 
बासो (बेस, बेज़). 
‘डबगुल’ (ब्यूर्ग ल). 
डबजली तान. 
कबदु (=१. एक लयागं. २. एक स्वरालंकार). 
डबरहन (=डवराणी. डवरहगीत). 
डबलवलसप्तक. 
डबहेस्ट्व्हयर. 
बीट् (=परस्परस्वरपीिा–व्यत्यय–). 
बीन. 
बीनाचे गुणदोष. 
बुद्धकाल. 
बुडद्ध : अध्यवसायात्मक, वासनात्मक, व्यवसायात्मक. 
बुडद्ध : हें सेंरल प्रोग्राम प्रोसेसर यूडनट. 
बुडद्धक्रीिा. 
बुडद्धक्लेश. 
बुडद्धडनिय (बोध, “बोधन”). 
बुडद्धव्यापार. 
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बुहूर (बह् रचें अनेकवचन). 
ब्यूटी शब्दाच्या नाना अथवच्छटा. 
बेआि (बेआिी. पावणेदोनपट लय). 
बेट्ट्न. 
बेल (Bel. नादबलाचें भौडतक मान.) पहा : िेडसबले. 
बेलय गळेबाजी; –गायन. 
बेलयपणा. बेलयपणा आडण प्रस्तारडवचार बलेयपणा आडण भाडषततारतम्य. बलेयपणा आडण लयभगं. 
बेलयपणाची व्याख्याकल्पना, बुझुगांची. 
बेसुरेपणाची व्याख्याकल्पना, बुझुगांची. 
बेहलावा (एक स्वरालंकार). 
बैत. 
बैत इ मुन्झडहफ, बैत इ मुझ़ाडहफ. 
बैसाखी. 
बाँगो (बोंगो). 
बोटाची छेि. 
बोधग्रहण–संग्रह–संग्रहव्यवस्था. 
बोल, भाषेंतील. 
बोल, वस्तुचा द्योतक (वाचक). 
बोल, वाद्यातंील : भाडषताचें अनुकरण. 
बोल, आठ अक्षराचंा; दीि माते्रचा. 
बोल, आन्दोलनयुक्त, आंसदार, किक, खाली, (=घोषहीन), खुला, जोरदार (=बलवान्, बडलष्ठ), बंद 
(=अनुरणनहीन, स्तंडभत), भरा (=भरदार, भारी, घोषयुक्त), घुमारेदार. 
बोल, पखवाजाचे; बाजाच्या पेटींतून काढणें; मृदंगाचे रत्नाकरवर्मणतः कूट, खंि, शुद्ध; वीणेचे 
(“नोम् तोम”); सजातीय. 
बोलउपज़. 
बोलतान. 
बोलपट. 
बोलपलटे. 
बोलबाटं. 
बोलबाटंः तबल्याच्या अजरािा बाजातं, धु्रपद–गानातं; वणोच्चारातं, स्वरातं. 
बोलबाटंः आडण क़ायदाछाट. 
बोलबाटंः आडण प्रस्तारभेद. 
बोलमाडलका. 
बोलाची आंस आडण लयागंाचें ‘एक’मान. 
बोलाचंा चोखपणा. 
बोलाचंा डनकाल, रत्नाकरातंील. 
बोलीभाषा, समाजसमूहाची. 
बोलीभाषातंील उच्चार. 
बोलेरो (एक नृत्य प्रकार). 
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बोल्लावणी. 
बौद्धमत. 
ब्रह्ममायाभेद मनुष्यकृत. 
ब्रह्माचें अनाद्यनंत सववव्याडपत्व. 
ब्राह्मणवगव, पौराडणक आडण वैडदक. 
“ब्राह्मणी” वचवस्व. 
ब्रास. 
बे्रव्ह. 
स्ट्ब्लस (= आनंद). 
 
भंग, पद–वाक्य–वाक्यभाग–शब्दाचंा (यडतभगं). 
भाटचारण वगव. 
भािंवाद्य (भािंीं). 
भातखंिे संगीत पद्धडत. 
भाता (धमनी, दमनी) पेटीचा. 
“भार” = डसल डबक क्वास्ट्ण्टटी (= वणवपदाच्या जोरभार–स्वरोच्चता–नीचता–ऱ्हस्वदीघवत्वावंर अवलंबनू 
असणारी कणवप्रतीडत). 
भारताचें परदेशीं दळणवळण इस्लामस्थापनेआधींचें. 
भारती (= वाक्यभडूयष्ठा) वृडि. 
भारतीय डशक्षणपद्धती : १८५३ च्या आधींची आडण नंतर १९५०–६० पयंतची, १९५०–६० नंतरची. 
भारतीय संगीत आडण मुसुलमीन. 
भारतीय संगीत : यज्ञीय, वैडदक, लौडकक. 
भारतीय संगीतपरंपरेचें मूळ लक्षण. 
भारतीय संस्कृडत. 
भारतीयाचंा वैचाडरक गोंधळ. 
भाव (=१. अस्ट्स्तत्व, बीइंग. २. अमुक धमवअवस्था–जाडतची प्रास्ट्प्त होणें, डबककमग. ३ भनोवृडिडवकार, 
इमोशन, फीकलग). 
भावगीत. 
भावना आडण क्लेश. 
भावनात्मकता. 
भाषण : गद्य, ‘जाहीर’ ‘नाटकी’. 
भाषा : अवधी, अवसे्तन (अवसे्ता)ं आरबी, इंग्रजी, इटाडलयन, ईरानी (जुनी फासी), उदूव, ॲह् ले ज़बा,ं 
कन्नि, खिीबोली, चेक (“झेक”) झंद (झेंद), जमवन, तडमळ, तेलुगु, तुकी दखनी, पंजाबी, पहािी, 
प हलवी, प्राकृत (अपभं्रशाडद), फासी, फ्रें च, बंगाली (बारं्ग ला), डबहारी, ब्राहुई, भोजपुरी, मराठी 
(अडहराणी, कुिाळी, कोंकणी, कोल्हापुरी, खानदेशी, गोमंतकीय, पुणेरी, मालवणी, वऱ्हािी), मलयाली, 
मालवी, मेवािी, राजस्थानी (मारवािी) व्रज (ब्रज). “शुद्ध” (= सरकारी) कहदी, संस्कृत (संस्काडरत, 
पाडणनीय, वैडदक) कहदवी, कहदी. 
भाषा, देशी (देशीय, प्राकृत, बोली, लोक–) भाषा, प्रमाण–. भाषा, व्यंजनबहुल द्राडवि. भाषा, आडण 
गायनवादनभेद. 
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भाषापरत्वें उच्चारभेदजन्य लयभेद : इंग्रजी-मराठी, कन्नि-मराठी, तेलगु-मराठी, बंगाली-मराठी कहदी- 
पंजाबी, फासी-उदूव, उदूव-पंजाबी. 
भाषापरत्वें छंदप्रवृडिरीडत. 
भाषाभेद आडण तालभेद. 
भाषाव्यवहार आडण संकेत. 
भाषाशास्त्र. 
भाषासंकर, फासी–कहदी. 
भाषासंकरोद्भव छंद, ताल, राग, वणालंकार. 
भाषासंकेतभेद आडण अथवपयायभेद. 
भाषासंप्रदाय. 
भाषासंसगव–संस्कार. 
भाषेंतील ध्वडनसंस्कार. 
भाषेवर बलात्कार आडण ठेके. 
भाडषत. भाडषत आडण अथव. भाडषत, गुलेलू (“छादंस म्हणणी”). 
भाडषताच्या मूळ घटकावयव वणवमातृका (फोनीम). 
भाडषतातंील ध्वडनडक्रया. भाडषतातंील खंिोत्पादन, भाडषतातंील रंजकता व लयप्रमाणबद्धता. भाडषतातंील 
शून्यप्राय लघु–गुरु. 
भाडषतोच्चारक्रम. 
भाडषतोच्चारक्रमाची श्रेणी, गद्यापासून गायनापयंत. 
भाडषतोच्चाराचें अनुकरण, भारतीय वाद्यवादनातं. पहा : बोल 
भाषेंतील अथवहाडनकारक फेरफार. 
भाषेंतील उच्चारप्रवृडि–संस्कार. 
भेदाचंा क्रम, धमवजाडतलक्षणअवस्थामंधील. 
भोंग (गायनातंील डवस्ताराचा एक प्रकार). 
भोंगा (भोंिा) आवाज. 
भौडतक (पार्मथव) उच्चारवस्तू. 
भौडतक गमकें  उच्चारशास्त्रातंील. 
भौडतक–अभौडतक हें एक सोईचें वगीकरण. 
भौडतक डवश्लेषण. 
भौडतक डवश्लेषण, डमश्रजाडतकंपनाचें. 
भौडतक डवज्ञान (“भौडतकी”). 
भौडतक डवज्ञान आडण “डवचारवतंाचें” त्याबद्दलचे कल्पनाडवलास. 
भौडतक शास्त्रतंत्रें आडण शब्दपाडंित्य. 
भौडतक साधन, नादडवश्लेषणाचें. 
 
म़क् तूब. 
म़क् बूझ़. 
मख़बून. 
मगण, अक्षर—; मात्रा—. 
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मट्टभ्–(= गडतजाडत). 
मठ्ठीतान. 
मटु (= मधु) नादै. 
मतः जैन, नैय्याडयक, बौद्ध, मीमासंक, लोकायत, वैय्याकरण, वैशडेषक, साखं्य. 
‘मत,’ संगीतडवषयक : “इन्द्रप्रस्थ,” भरत, डशव, हनुमत्. 
मदीद (=गुरु). 
“मध्यम म्हणजे डमड्ल एफ् ककवा डमिल सी”. 
मध्यमवगीयाचंें रसग्रहणात्मक डलखाण. 
मध्य (मध्यम, चलती, बराबर) लय. 
मंत्र. 
मंद्र (खरज). 
मंडदरसंगीत. 
मन्दूब. 
मन, मानवाचें. मन आडण मनन. मन हें स्टोअर व मेमरी, पण काँप्यटूरहून अडधक. 
मनुष्य हाच द्रष्टा. 
मनोभाव. 
मदवल. 
मरुत् वीणा (गजानें वाजवावयाची). 
मस्ट्ल्ट–टोन डलटी. 
मल्फ़ूझ़. 
मस्तह ब. 
महंमदकाल. 
महाआि (महाआिी, दुप्पट आिी). 
महाकुआि (दुप्पि कुआि). 
महानाटकवीणा. 
महापंस्ट्क्त छंद. 
महाप्राण. 
महाबआेि (महाबआेिी, दुप्पट बआेिी). 
मा = मापणें, मोजणें, डहशबेातं घेणें. 
“माइण्ि”; “–अॅँि म टर”. 
मागधी रीडत (डनवडृिप्रधान). 
मािं (मािंणी, घाट, संघात. संहडत, एकीभाव, “आकृडतबंध”, गेष्टाल्ट). 
माझ़कूा (एक नृत्यप्रकार). 
मातु (– गीताचा भाषाडवशषे, शब्द). 
मात्रा, दशवनातंील पंचमहाभतूडवषयक. 
मात्रा दशवनातंील : मात्रास्पशव (बाह्डवषयाच्या जाणीवचेें कारण). 
मात्रा, उच्चार–छंद–भाषा–व्याकरण–संगीतशास्त्रातंील अनवस्ट्च्छन्न कालाचा पडरच्छेद करणारें हेतुकारण; 
लयमानाचें एकप्रमाण. (१. पाचं डनमेषाइंतकें  कालमान. २. पाचं [अडत] लघु. (लघुतम) अक्षरासं लागणारें 
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कालमान. ३. उच्चारसुकर ऱ्हस्वाक्षराचें कालमान. लयमापनाचें आधारभतू कालमान, लयाचें स्वरसापेक्ष 
एकमान, स्वरागंाचें एकमान. ४. तत्रोक्तडनयमपडरमाण,). 
मात्रा, ॐ काराच्या सािेतीन. 
मात्रा, अवसानींची. मात्रा आडण अंगभाग, मात्रा आडण उच्चार. मात्रा आडण कला (=लयडनयामक सशब्द–
डनःशब्द हस्तडक्रया). 
मात्राकाल आडण लघुकाल : परस्पर प्रमाण. 
मात्रामान आडण श्रवणसंबडंधत व्याकरण. 
मात्रा ही हस्तडक्रया नव्हे, क्षडणक नव्हे 
मात्रा हा आघातक्षण. आघातनाद नव्हे; कालखंि होय. 
मात्राकालमान–प्रमाण. 
मात्राकालमानप्रमाण, सेकंदातं मापः ज्योडतगवडणतगं्रथातंील डनमेषव्याख्येवरून (आयवभटीय, 
डसद्धान्तडशरोमडण, बृहत्संडहता). नािीच्या ठोक्यानुंसार तालदशप्राणदीडपकेच्या डनयमानें. 
मात्राकाल हल्लीं सोईप्रमाणें मानतात. 
मात्राकालाच्या अंशभागातंील (कलामंधील) लघुतर–लघुतम अक्षरें. 
मात्राकालाच्या अंशभागाचंें पूणाकातं रूपान्तर. 
मात्रागण : ज, न, म, स. 
मात्राछंद (जाडत). 
मात्राडनयमन. 
मात्राडनयमन वैडदक अक्षरछंदातंडह आहे. 
मात्राडनयडमत जाडत. 
मात्राडनर्ममडत आडण मुखोच्चार. 
मात्राडनिय, श्रोत्याचा. 
मात्राभाग (=माते्रचे अंशभाग, १/१६ पासून १५ १५/१६ पयंत अथवा पुढें डकतीडह; कला. माते्रचीं अंगें; 
स्वरागंें, लयमानागंें=लयागें). 
मात्राभाग आडण देशी छंद. 
मात्राभाग आडण यडतभेद. 
मात्राभाग, प्रस्तारातं. 
मात्राभागाचंी नावं े: कला, कबदु अथवा चतुभाग, डवराम, अणु अथवा अणदुु्रत, लघु. 
मात्राभागाचंी प्रतीडत. 
मात्राभागाचंी डवडवध जोिणी 
मात्राभागंाचं्या गुडणत पटी (स्वरागंें) : अणडुवराम, लघुदु्रत, लघुडवराम, गुरु, गुरुडवराम, गुरुदु्रत, प्लृत, 
प्लृतडवराम, इत्याडदक. 
मात्रामापनभेद : भारतीय परंपरेचा, आरबीफासी परंपरेचा, संकरजन्य. 
मात्रामाडलका : दीघव, अडतऱ्हस्व, ऱ्हस्व. 
मात्रालगडक्रया. 
मात्रावृि :.डशवाय पहा : मात्राछंद (जाडत) 
मात्रासंख्या. 
मात्राडसडद्ध. 
मातै्र. 
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मादी (= तबला, दडहना, दाया)ं. 
मान, तालाचें (=‘समयकी तोल’ वजन). 
“मानववशंशास्त्र” (=अॅँथ्रापॉलजी). 
मानवसमूह व एकेक माणूस. 
“मानसशास्त्र”. 
मापन आडण रूढव्यवहार. 
मापनडवचार. 
मायनर थिव, जस्ट (=अनटेंपिव). 
माजवना, अवनद्धवाद्याचं्याः अधवमायूरी, कामारवी, मायूरी. 
मागव (= ठरलेला कायदा. अमुक इतक्या मात्रानंा ं एक कला) : अधवडचत्र, अधवषट् डचत्र, डचत्र, डचत्रतर, 
डचत्रतम, दडक्षण, धु्रव, वार्मतक [वृि]. 
मागव आडण देशीडनयम एकाच स्थलकालीं अस्ट्स्तत्वातं असू शकतात. 
मागव आडण चच्चत्पुटाडद यथाक्षर ताल. 
मागव आडण दु्रताडद लय हें एक नव्हे. 
मागव, कलाडवडध व दु्रताडद लय. 
मागव, तालागं (लघु) व स्वरागं (मात्रा). 
मागव, डनबद्ध, देशी अल्पडनबद्ध ते अडनबद्ध. 
मागव, मात्राकाल व हस्तडक्रया. 
मागव, अवनद्ध वाद्याचें : अडड्डता, आडलप्त, गोमुखी, डवतस्ता. 
मागवकल्पना. 
मागवकल्पनेची जागा स्वरागंतालागंाचं्या परस्परप्रमाणडनदेशानें घेतली. 
मागवताल. 
मागवताल, संकीणवः आक्रीडित, खंजक, खंडजका, डत्रगता, नत्कुट (नकुव ट), नकुव टी, डवलंडबत, हेला. 
मागवतालाचंा डवस्तार. 
मागवतालाचंें डमश्रण. 
मागांतील एक–डद्व–डत्र–चतुः–पंच (इत्याडद) –कल रूपें. 
मागांत स्वरागंतालागंाचं्या परस्परप्रमाणाचें सातत्य अवश्य. 
मागानुसारी उच्चारभेद, बलभेद, स्वरत्वभेद. 
मागानुसारी लयवताव अडतडनबद्ध. 
मागानुसारी वतावातं एक–डद्व–कलाडद भेदप्रकार. 
मागावलंबी पदें–वाक्यें–शब्द. 
“मागी” (= मागव) राग. 
“मागी” (= मागव) संगीतातंडह स्वरालंकार व ताना आहेतच. 
मालोपमा. 
डमिलः –जी. –सी. 
डमडनम्. 
डमनूए (“डमन्यएूट.” एक नृत्यप्रकार). 
डमश्रध्वडन, पाडिमात्य संगीतातंील. 
डमश्र–संकीणव मागवतालाचंीं व गीतप्रकाराचंीं नावंें एकच. 
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डमश्रजाडत लघु. 
डमस्त्रा. 
मीटर (= पाडिमात्य संगीतातंील चरण) : कापंाउंि, क्वाड्रु् ल (कॉमन ककवा फोरफोर टाइम), िू् ल 
(िबल), डर् ल (थ्रीफोर टाइम). 
मीडियटं. 
मींि (–कषवण. एक स्वरालंकार; अवनद्ध वाद्यातंडह). 
मींिेचा आभास, बाजापेटींतून. 
मीमासंक. 
मीमासंा (उिर, पूवव). 
मुक्काम (एक स्वरालंकार. एका स्वरावर थाबंणें). 
मुक़ाम (=१ स्वर. २. सप्तकातंील स्वरव्यवस्थापद्धडत). 
मुकुटम्. 
मुखिा. 
मुखड्यातंील अवसान [=“सम”] व खाली. 
मुखध्वडन. 
मुखपाठ, मुखपाठपरंपरा. 
मुखबंदी तान. 
मुखबधं. 
मुखवाद्य. 
मुखोच्चार. 
मुझ़ाडहफ. 
मुथैप्पु. 
मुदलनादै. 
मुद्रा, नृत्यातंील. 
मुन्फ़डरद . 
मुस्ट्फ्िद . 
मुरकी, दोन–तीन–चार…स्वराचंी [एक स्वरालंकार]. 
मुरक्कब . 
मुरज [एक अवनबद्ध वाद्य]. 
“मुसुलमानाचंें भारतीय शास्त्रडवद्याकलावंर आक्रमण”. 
“मुसुलमानी प्रभाव”. 
“मुसुलमानी सकंर”. 
मुळवु : आह–, आहप्पुर–, कलै–, पण्णम–ै, पुर–, पुरप्पुर–. 
मूच्छवना. 
मुच्छवना : औिुव, डवकृता, शुद्धा, षािव, सकाकली, सकाकल्यन्तरा, सम्पूणा, साधारणकृता, सान्तरा. 
मूच्छवना पद्धडत. 
मूर्मतशास्त्र [स्कल् ्  चर]. 
मूधवन्य वणव. 
मूलक्रम, मेलप्रस्तारातंील. 
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मूलतत्त्व (=१. एलेमेंट. २. फंिामेंटल “डप्रस्ट्न्स् ल”). 
मूलपंस्ट्क्त (मौल), खंिमेरुमधील. 
मूलप्रकृडत. 
मूलप्रमाणमानमात्रा. 
मूवर (डत्रमूर्मत). 
“मूलस्वरसप्तक”. 
मूंह् , तुकिा आडण मुखिा; परणातंील. 
मृदंग.डशवाय पहा : पखवाज, भजनी. 
मृदंग आडण पडरभाषा; उदूव, संस्कृतोद्भव. 
मृदंग आडण तबल्याचे बनारस-“पंजाब” बाज. 
मृदंगम्, माटलम्, मुळवु. 
मृदंगडवलेपन. 
मृदंगा यडत. 
मृदंगाचायव. 
म डरक्स ॲन डलसीस. 
म थेम डटक् ल ॲन डलडसस. 
“म न अॅँि नेचर”. 
म हझ़फ़. 
मेझर. 
मेटर [मीटर, ग्रीक]. 
मेरोनोम. 
मेत्सोडपयानो (साधारण हळुवार). मेत्सोफोते (साधारण जोरानें) मेत्सोसोप्रानो (अडततारप्राय). 
मेंदूच्या व्यापाराचा अभ्यास. 
मेमरी–डररीव्हल; –स्टोअर. 
मेरु. 
मेरु : खंि–, गुरु–, दु्रत–, प्लृत–, मात्रा–, लघु–, संयोग–, सु–मेरु. मेरु वैडदक पाठातं. मेरुचा पाया 
आडण शृगं (डशखर). –चें कोष्ठ. 
मेल (=सप्तकातंील स्वरव्यवस्था). (=बंधनयुक्त क्रम). 
मेल आडण रागजनक सप्तकें . मेल वेंकटाध्वडर (वेंकटेश्वर, वेंकटमखी) चे. 
मेलचक्र, बहािर मेलाचंें. 
मेलपद्धडत (‘थाटपद्धडत’). 
मेलबधंन, मेलप्रस्तारामध्यें स्वरक्रमावर. 
मेलप्रस्तार आडण सागंीडतक बंधनडनयम. 
मेलप्रस्तारातंील पूवव–अपर. 
मेलिी. 
मेलिी आडण भाषेंतील वाक्य. मेलिी, “अॅँग्युलर”. मेलिी, कोराल. 
मेलडिक प्रोगे्रश् न; –लाइन. 
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मेलिीचीं धमवलक्षणें : िाय् मेन्शन (= डवस्तार); डिरेक्शन–अवरोही, आरोही, स्ट्स्थर (स्ट डटक); 
डिरेक्शनमधील क्लाय् म क्स (उच्चकबदु, हाय पॉइटं); प्रोगे्रश् न, प्रोगे्रश् नमधील स्वरातंरमानें डनकट अथवा 
दूर (कंजंक्ट अथवा डिस् जंक्ट) रडजस्टर (मदं्रताराडद के्षत्रस्थान). 
मेलापक. 
मेडलझ़् मा (= दु्रत स्वरालंकार). 
मेडलवु–सामन्–वडलवु. 
मेषान्त्र [तंत्री] (=तातं, रोड़ा). 
मॉड्यलेुटेि ववे्ह. 
मॉड्यलेुशन. 
मॉिंट. 
मोि (=मूच्छवनाधाडरत सप्तकव्यवस्था). 
मोतीफ. 
मोनॉिी (=मोनोफोडनक कंठसंगीत). 
मोनोफोनी. 
मोहरा. 
मोहरा बादम (दमदार), बेदम. मोहरा साथीचा. मोहरा आडण गत. मोहरा तुकिा. मोहरा आडण तोिा. 
मोहऱ्याच्या बाधंणीसाठीं समीकरण (गडणत). 
मोहऱ्यातंील आवतवन, खाली व मात्रा–; डतहाई. डतहाई व अवसान. 
‘म्यडूझ़क’. 
‘म्यडूझ़क सक् वल्स’ व जलसे. 
 
यजुस् (ऋचाचंा एक प्रकार : गानदुष्कर). 
यडत (= १. यम् → यडत, पुंकल्लगी शब्द. लयगडतडनयंत्रणडवशषे. डजह्वेष्टडवराम–डवश्रामस्थान. २. या → यडत, 
स्त्रीकलगी शब्द. ‘लयप्रवृडिडनयम.’ लयप्रमाणक्रमगडत. लयाचें तुलनात्मक चलन; गोपुच्छा, [िमरु], 
डपपीडलका, मृदंगा, समा, स्रोतोगता [स्रोतावहा]. 
यडत आडण स्वरव्यजंनभेद. यडत, चरणान्तगवत. 
यडत, पाडिमात्य िाय् नाडमक्समधील (= नादबलभेदक्रमगडत). 
‘यडत पिणें’. 
यडतभगं. 
यडतभगं, अवसानींचा. यडतभगं म्हणजे अडनष्ट अथव–उच्चार–पद–उच्चार–शब्द–लयागंभेद. 
यडतभाग. 
यडतभेद म्हणजे लयगडतभेद. 
यडतस्थान (यडतक्षण, लयगडतमधील खंिस्थान, यडतचें डवश्रास्ट्न्तस्थान). 
यथाक्षरताल. 
यथाक्षर मागवताल अडतडनबद्ध. 
यंत्रणाशास्त्र (एंडजडनयकरग. “अडभयाडंत्रकी”). 
यम् (=डनयमन करणें). –(=मोजणें, मापणें). 
यम (=‘सप्तस्वराः’) अनंतर, पृथक्. –मृदु, तीक्ष्ण. 
यमक. 
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यमान्तरे : अनन्तर, पृथक्. 
यमान्तरें आडण स्वरत्व मृदु–तीक्ष्ण. 
यज्ञ. यज्ञ आडण उत्सव. यज्ञ ‘साम’ व लौडकक संगीत. 
या (=जाणें). 
याळ् (=व्याल? वीणै, वीणाप्रकार, डबनपिद्याचंा बहुतंत्री) गरुि, मकर, सगोि. 
यूरपीय संस्कृडत. 
योग. 
योग, अवनद्ध वाद्यातंील अक्षरसंचयः गुरु–, लघु–, लघुगुरु अक्षरसंचययोगः. 
योनी, तालाच्या : चच्चत्पटु, चाचपटु. 
 
रंजक [=प्लेझं़ट]. 
रंजक डनर्ममडत. रंजक पदाथव : कमनीय कान्त, चारु, मधुर, मोहक, रमणीय, रुडचर, हृद्य, लावण्ययुक्त, 
सुंदर, सौष्ठवयुक्त. 
रंजक रचना. 
रंजक वस्तुचीं ग्राह् मानलेलीं लक्षणें. 
रंजक स्वरमाडलका. 
रंजकता (‘सौंदयव’). 
रंजकताऽनुभडूत, व्यस्ट्क्तगत आडण ‘साववजडनक’=समूहगत. 
रंजकता अनुरणनात्मकतेनें, नादाची. 
रंजकता अल्पकाडलक. रंजकता आडण अवसान. रंजकता आडण अस्ताव्यस्तपणा. रंजकता आडण आमद. 
आडण आर्मथक वगवभेद. रंजकता आडण क्रमाचें समप्रमाण. रंजकता आडण डक्रयापरंपरेची समडवषम 
प्रमाणबद्धता. रंजकता आडण क्रीिासुख. रंजकता आडण डचिबडुद्धव्यापार. रंजकता आडण देशकाल. 
रंजकता आडण पनुरावृडि. रंजकता आडण पनुरावृडिमधील वैडचत्र्यवैडवध्य. रंजकता आडण प्रमाणबद्धता. 
रंजकता आडण मात्रामाडलकेचा, लयागंाचंा. पनुःप्रत्यय. रंजकता आडण बुडद्धक्रीिा – अस्ट्क्लष्ट, स्ट्क्लष्ट. 
रंजकता आडण संस्कार भेद. रंजकता आडण स्पष्टप्रतीडत. रंजकता बाह् वस्तु व मन याचं्या 
संबंधडक्रयालक्षणावर अवलंबून. रंजकता बाह्वस्तुमध्येंच केवळ नाहीं. रंजकता म्हणजे 
अंतःकरणक्रीिासुख. रंजकता : केवळ कणवगम्य, केवळ गडणतगम्य. रंजकता, डचिलय व कंटाळा. 
सुखक्रीिा व बुडद्धक्लेश. रंजकतेचे ‘संख्यामान’. 
रंजकतेच्या शास्त्रशुद्ध डवचारडवश्लेषणाच्या मयादा. 
रंजकतेंतील डचिव्यापार बडुद्धक्लेशयुक्त नव्हेत. 
रंजकतेसाठीं कालप्रमाणवैडवध्य. 
रचना, घाट आडण मािं (गेष्टाल्ट). 
रडजस्टर (= शारीर नादजनक स्थान) : चेस्ट, थ्रोट, हेि (= उरःकंठशीषव). 
रण [रव?] (= एकरूप, अनेकनाम). 
रव्बाब. 
रम्बा (एक नृत्यप्रकार). 
रव. 
रवीन्द्रसंगीत हें भारतीयच. 
रसकल्पना, पाडिमात्य. 
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“रसायनशास्त्र” (= नानापदाथव डवज्ञान). 
राग (= अनुकूलसंवदेना, सुख). 
राग, भारतीय संगीतातंील. 
राग, मूच्छवनाजन्य (शुद्ध). 
राग आडण सामें (= रागयोनी). 
राग अछोप (अप्रचडलत, अनवट. ‘डववादी’). 
राग, ग्राम–. 
राग, देवरम् मधील; कुकरजी (= मलहारी), कौडशकम् (= भरैवी), टके्कशी (= काबंोजी). नट्ट 
(पंतुवराळी), पळंपंजुरम् (= शकंराभरण), पंचमम् (= अडहरी). [हल्लींच्या भारतीय प्रचडलत रागाचंा 
पुस्तकातंील उल्लखे येथें अवश्य नाहीं.]. 
रागकल्पना, भारतखंिेप्रणीत. 
रागदारी गायन. 
रागनामाबंद्दलचा गोंधळ प्राचीनच. 
रागमाडलका. 
रागवगीकरणें : ‘अमुक थाट अमुक अंग’ यानुसार (टेंब,े पटवधवन, भातखंिे–पद्धती). औिूवषािवसंपूणव 
राग. ग्राम–आश्रय–डमश्र–संकीणव राग. चलनी–अछोप राग. पूवव–उिर [अंगप्रधान] राग 
‘पडतभायाकन्यापुत्रपतु्रवधू’–राग. मागी– [मागव–] देशी राग. मेलजन्य–मेलजनक राग. ‘मोठाछोटा 
[हलका, क्षुद्र]’ राग. राग–राडगणी. रागागं– भाषागं–डक्रयागं–उपागं–राग. शुद्ध–छायालग–डमश्र–
संकीणव राग. समयानुसार [प्रभात–माध्याह्न–सायं (संध्या) पूववराडत्र–उिरराडत्र–राग]. 
रागसप्तक, ‘मूल’ (मालवगौि, डबलावल, कल्याण, काफी, जौनपुरी, भरैवी, ‘मेजर स्केल,’. “नैसर्मगक” 
[न चरल] सप्तक). 
रागालस्ट्प्त (आलापी). 
राजव्यवहारशास्त्र (अथवशास्त्र). 
राजसिा. 
राय, इस्ट्स्तसाँब, इस्ट्स्तस्लाः. 
रावणहिा (गावंठी सारंगी). 
राष्रगीताच्या सरकारी चालीचें लयागं. 
रास (रहस. एक नृत्यप्रकार). डशवाय पहा : ताल : रास. 
रोरोगे्रि मोशन. 
रीि. 
डरतादान्दो. 
रीडत (= संगीतातंील भावव्यस्ट्क्तसाठीं आचरलेली तऱ्हा). 
डरद्म. 
डरद्म आडण लय. 
डरद्मचचा, पाडिमात्य. 
डरद्मचे प्रकार : इरेग्युलर, काँप्लेक्स, रेग्युलर वुईक, कसकोपेटेि, स्राँग. 
रुक्न. 
रुत (= भाडषत). 
रुद्रवीणा. 
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रुध्मॉस. 
रूडढचे नाना पयाय आडण शुष्कवाद. 
रूपडसडद्ध. 
रूपक (एक अथालंकार). 
रूपक ताल आडण डतस्रजाडत अटताल. 
रूपकप्रबंध. 
रूपान्तर म्हणजे वस्तुनाश नव्हे. 
रेकॉिवर (सुडषरवाद्य). 
रेख्ता (रेख्ती). 
रेडियो. 
रेनेसासं. 
रेफमेशन्, काउंटररेफमेशन. 
रेला. 
रेलाकायदा. 
रेलाकायद्याचे पलटे. 
रेल्याची अखंिगडत. –आठगुण, चौगुण. 
रेडसटेडटव्ह. 
रेस्पॉन्स, मंडदरगीतातंील. 
रोमॅँडटक काळ. 
रोमॅँडटक कृडत. 
ऱ्हस्व (ह्रस्व) लयमान. 
ऱ्हस्वकला (कालकला). 
ऱ्हस्वदीघवत्व. 
ऱ्हस्वदीघवत्व, भाडषत व डलडपकृत. –लघुगुरुप्लृताडद. ख्याल गीतातंील. स्वरनादाचें. स्पष्टप्रतीत. 
ऱ्हस्वदीघवत्वाची कृडत्रम ओढाताण. 
ऱ्हस्वदीघवत्वातंील सूक्ष्मभेद. 
ऱ्हस्वध्वडन. 
ऱ्हस्वप्राय उच्चाराचंी क्रममीमासंा : पात–डवराम–सूक्ष्मकाल–कला. 
ऱ्हस्व बोलमाडलका, अवनद्धवाद्यातंील. 
ऱ्हस्व लयागंाचं्या पनुरावृडिनें (जपानें) डचिलय. 
ऱ्हस्वाघात. 
ऱ्हस्वाक्षर. 
ऱ्हस्वाक्षरकाल : अडतदीघव व ऱ्हस्वतम. 
ऱ्हस्वाक्षरकाल, उच्चारसुकर : मात्रा. 
ऱ्हस्वाक्षरकाल डवडवध : कलाडवडधसाडधत. 
ऱ्हस्वाक्षरप्रचुरता, कथकातंील –द्राडवि भाषातंील. 
ऱ्हेओस. 
 
लगक्रम (लघुगुरुक्रम. लाग). 



 अनुक्रमणिका 

लगाव (=लघुगुरुडवरामक्रम–प्रस्तार). 
लग्गी. लग्गी आडण गायनवादनाचा िौल. लग्गी आडण लि (लिी). 
लग्गीचा चतस्रलय. लग्गीचा ताल छोट्या आवतवनाचा अथवा दु्रतलयाचा. 
लग्गीची साथ. 
लि (लिी). 
लिीचा िौल झुलता. 
लघु. (उच्चार–छन्द–भाषा–व्याकरण–संगीतशास्त्रातंील, अनवस्ट्च्छन्न कालाचा पडरच्छेद करणारें 
हेतुकारण; लयमानाचें एक प्रमाणमान १. [धु्रवमागांत] एका उच्चारसुकर ऱ्हस्वाक्षराच्या उच्चाराचा 
काल=एक मात्राकाल. २. [डचत्र अथवा वार्मतक मागांत, कालौघानें हल्लीं सववत्र] दोन अथवा चार 
ऱ्हस्वाक्षराचंा काल. ३. [च्छंदःशास्त्रातं] एका ऱ्हस्व (= लघु) अक्षराचा काल. ४. [अडतदेशानें] 
लागोपाठच्या कोणत्याडह ठराडवक स्पष्टप्रतीत समधमीय स्वरागंभेदामंधील काल. ५. एका संपूणव टाळीच्या 
डक्रयेचा काळ, टाळीकाल. [अडतदेशानें,] पाठोपाठच्या कोणत्याडह ठराडवक स्फोट–आघात–आपाताडद 
अडतस्पष्टप्रतीत नादबलामंधील काल. ७. एका ठराडवक संपूणव सशब्द अथवा डनःशब्द हस्तडक्रयेचा काळ. ८ 
[अडतदेशानें] लागोपाठच्या कोणत्याडह दोन ठराडवक स्पष्टप्रतीत सबल अथवा दुबवल नादबलभेदामंधील 
काळ. ९. [दोन अथवा] चार, तीन, पाचं, सात, अथवा नऊ यापंकैीं कोणत्याडह एका ठराडवक संख्येच्या 
मात्रानंा ंलागणारा काळ. डशवाय पहा : मात्रा. 
लघुचा चचकार (तत्कार) : येई (थै ऽ). 
लघुचे पाचं जाडतप्रकार (लघुजाडत) : खंि, चतस्र, डतस्र, डमश्र, संकीणव. 
लघु – डवराम परस्परप्रमाण. 
लघु, डवराम, पात आडण कला. 
लघु हा टाळी–आघाताचा क्षण नव्हे. 
लघुकल्पना, द्राडवि. 
लघुगुरु (= प्लृत). 
लघुगुरु आडद भाषा अपुरी. 
लघुगुरुक्रमातं जोरभारामुळें  बदल. 
लघु–गुरु–गुरुतर (कोचक [कुडचक] –कशीद  :– –मदीद –तत्वील), फासी छदातील. 
लघुगुरुदु्रतप्लृताचंीं मानें नानाडवध बदलतीं. 
लघुगुरुदु्रतप्लृताचंीं मानें अबाडधत हें बधंन छंदःशास्त्रसाडहस्ट्त्यक. 
लघुगुरुदु्रतप्लृताचंीं मानें, भाषा आडण स्वररंजन. 
लघुगुरुसाम्य. 
लघुगुरंूचें “आकंुचन–प्रसरण” व त्याचंी “ओढाताण”. 
लघुत्व. 
लघुदु्रतगडत = देढी. 
लघुप्लृत = काकपाद. 
लघुप्लृताचें गुरुगुरुमध्यें रूपान्तर. 
लघुप्रडतष्ठा. 
लघुप्रयत्नोच्चार. (लघुप्रयास). पहा : लघूपाय 
लघुमानाचे अंशभाग व गुडणत पटी. 
लघुडवरामाचा चचकार (तत्कार) : डतप्पतुव, तुय् डतथीई (= डतत्थैऽ). 
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लघ्वाडद प्रमाणें व लघूपाय. 
लघूपाय (=लघु + उपाय. देशकालसमाजसंप्रदायपरत्वें भाडषताची लघुगुरु आडद कालमानें व त्याचंीं 
परस्परप्रमाणें यामंध्यें होणारे फेरफार : प्रमाणभाषेमध्यें, प्राकृतातं, देशीय (देशी, बोली) भाषातं, म्हणनू 
छंदातंडह) 
लघूपाय, वैडदक. डशवाय पहा : स्तोक, स्तोभ, 
लघूपायडनयमन. 
लघूपायाचं्या रीडतमयादा. डशवाय पहा : बेलयपणा. 
लंघन, स्वराचंें. 
लय (=१. पदाथाडदकाचंें आपापल्या उपादानकारणातं डवलीन होणें. ‘प्रडतप्रसव.’ उपशम, शमन. 
‘साम्यावस्था’, ‘साम्य.’ २. [कोणत्याडह धमव–लक्षणाडद–पडरणामपरंपरेमध्यें] गुणपडरणामाचा डक्रयाहेतु. ३. 
[अशा परंपरेमध्यें (क्रमामध्यें)] लागोपाठच्या गुणपडरणामामधील कालमानः (हा लाक्षडणक अथव): 
लयक्षणामंधील कालान्तरमान. ४. डक्रयेला लागून लगेच येणारी डवश्राडंत. [डक्रया–अनंतर डवश्रास्ट्न्त] ५. 
(लक्षणेनें) डक्रया आडण लगतची डवश्राडंत एवढा काल. ‘कलाकालान्तरकृत समत्वप्रतीडत’. ६. 
[वणवक्रमामधील] डवश्राडंतचा सारभाव. ‘श्लेषडवश्रास्ट्न्तरात्माथव’. ७ (म्हणनू अडतदेशानें) छन्दोक्षरपदाचंी 
कलाकालान्तरकृत समत्वप्रतीडत, डक्रयेनें आडवष्कृत केलेलें  कालमान, अथवा कालमान (कालखंि) 
उत्पन्न करणाऱ्या डक्रयेचा आडवष्कार. ८. (म्हणून लक्षणेनें) क्रमाच्या कालगडतचें मलूमान; लयगडतचें मान 
म्हणजेच (लक्षणेनें) लयमान म्हणजेच (लक्षणेनें) लय). 
लय, अक्षरगत. गीतगत. छंदोगत. तालगत. पदगत. वाक्यगत. शब्दगत. वाद्यगत. स्वरगत. 
लय डक्रयेचा. 
लय, डचि–. ध्यान–. लय छन्दातंील व संगीतातंील : मुळातं एकच; लघूपायामुंळे डभन्नत्वाभास. डत्रडवधः 
नानाडवध–अडतदु्रत, अडतडवलंडबत (अजस्र, गाढ), दु्रत (जलद), दु्रततम, दु्रततर, मध्य (चलती, बराबर), 
डवलंडबत (ठाय, डबलंपत, सथं). 
लय, “मनोव्यापारातंील डवडवध प्रत्ययाचंा परस्पर–”. 
लय, मुख्य आडण गौण. 
लय, वाणींचा (परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरींचा प्रडतप्रसव). 
लय, शब्दोच्चारामंधील. 
लय, साडहस्ट्त्यकाचंा. 
लय (लयप्रतीडत) आडण उच्चारक्रमपरंपरा. लय (लयमान) आडण छन्द. लय (लयमान) आडण ताल. लय 
आडण यडत. लय आडण डरद्म. लय आडण लयबद्धता (लयप्रमाणबद्धता) ५१३, १५५. लय आडण डवश्रास्ट्न्त. 
लय आडण स्वर. लयकल्पना, लयमानकल्पना. लयकल्पनाडवकृडत. 
लयकारक. 
लयकारी (लयक्रीिा) आडण ख्याल. 
लयकाल (मान), प्रमाण–. 
लयक्रम. 
लयडक्रया : आि, चौगुण, कुआि, डतगुण, दुगुण, देढी, बेआि, महाआि, महाकुआि, महाबआेि, –अधी, 
(डनमपट) पावपट, अष्टमाशं, षोिशाशं, डतभाग, षष्ठाशं, नवमाशं, द्वादशाशं, पंचमाशं, सप्तमाशं, दशाशं, 
दुप्पट, डतप्पट, चौपट, पाचंपट, सहापट, आठपट, सवापट, दीिपट, पावणेदोनपट, सवादोनपट, 
अिीचपट, पावणेतीनपट, सवातीनपट, सािेतीनपट, पावणेचारपट. 
लयगडत. –आडण जाडत. 
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लयगडतमधील उच्चारक्रम व त्याचंें िौल–वजन. 
लयजाडत आडण उपजाती : एकाकी. द्व्यस्र, डतस्र, चतस्र, खंि, डमश्र, मानुष, वृि, पडक्षणी. 
“लयतत्त्व,” साडहस्ट्त्यकाचें. 
“लयतत्त्व” आडण “आकृडतबधं.” साडहस्ट्त्यकाचंा. 
“लयतत्त्व” आडण “डवरोध–संगम–समतोल लय”, साडहस्ट्त्यकाचंा. 
लयताल, उच्चारकृत. लयताल, ऋचापठणातंील व सामसंगीतातंील. लयताल, स्वरागंडनर्ममत. लयताल 
आडण गीतप्रकार. लयताल आडण चलन, बंदीष, स्वरक्रमरचना, राग. 
लयतालकल्पना, भारतीय. 
लयतालकारक स्पष्ट नादभेद; अघोष, अनाघात, आगम, आपात, घोष, डनपात, मंथरता, ऱ्हास, डवराम, 
स्तंभन, स्फोट, स्वरोच्चता नीचता, क्षय. 
लयतालडनर्ममडत. 
लयतालपडरभाषा, द्राडवि. 
लयतालबद्धता. 
लयतालमीमासेंची डवकृडत टाळी आडण आघातोच्चार यावंर भर डदल्यामुळें. 
लयतालवताव, द्राडवि. 
लयतालडवचार, पाडिमात्याचंा. –भारतीय. 
लयतालडवधान, ‘भरताचें’ (=नाट्यशास्त्रम् मधील). 
लयतालडवधान, ‘भरताचें’; आडण छंद. 
लयदार आडण बलेय. 
लयदारपणाबद्दल भाबिी समजूत. 
लयदारपणासाठीं तालडक्रयाभ्यास. 
लयन. 
लयपरंपरा (लयक्रम). 
लयपडरमाण. डशवाय पहा : मात्रा, लघु. 
लयप्रतीडत. लयप्रतीडत गौण, डमश्र आडण मुख्य. लयप्रतीडत आडण अक्षर, आवतवन, खंि, वणवपद, 
वाक्यभाग. लयप्रतीडत आडण श्रवण. 
लयबद्ध छेि, तंबोऱ्याची. 
लयबद्धता. –नृत्यातं. पद्यातं.–संडहतातं. –तबला–पखवाजातं. 
लयबद्धता आडण प्रमाणबद्धता. 
लयबद्धतेंतील समडवषम मात्रामानक्रम. 
लयप्रमाणबद्धता. 
लयप्रमाणबद्धता, कहाण्यातंील गद्यवाक्यातंील, बखरींतील. 
लयप्रमाणबद्धता, अक्षरातंील, खंिातंील, पदातंील, वणांतील, शब्दातंील. 
लयप्रमाणबद्धतेंतील भेद : उच्चनीचत्व, नादबल, ऱ्हस्वदीघवत्व, बलशून्यता–नादशनू्यता (डवराम). 
लयप्रमाणमानाचें लेखककृत गडणत. 
लयप्रमाणमानाची अचूक (सुयोग्य) डनवि. 
लयप्रस्तार. 
लय(मान)भाग (–लयागंें). 
लयमान. 
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लयमान, खंिगत. गौण–मुख्य. –समडवषम. 
लयमान–कारक. –डनयमन. –डनडिडत. 
लयमानप्रतीडत. –अक्षरक्रमावरून, खंिक्रमावरून, वणवपदक्रणावरून. 
लयमापन : केवळ स्वरडनरपेक्ष, केवळ स्वरसापेक्ष. 
डशवाय पहा : मात्रा, लघु. स्वरागं, तालागं, लयागं (लयभाग) 
लयमानप्रमाण सेकंदातंः टाळीकालावरून, नािीच्या ठोक्यावंरून, डनमेषमानावंरून. 
लयमानप्रमाण साभंाळण्यासाठीं स्तोभाचंा उपयोग. 
लयमानाचें चलन (लयगडतचा मानक्रम). 
लयमानाचीं प्रमाणगमकें . 
लयमानाचीं याडंत्रक प्रमाणीकरणें संगीतातं अयोग्य. 
लयडलडपकरण. डशवाय पहा : डलडप, नोटेशन, स्टाफ 
लयडलडपकरण, सामाचें 
लयडलडपकरण – पद्धडतः अब्दुल करीमखाचंी, भातखंड्याचंी, मीनप्पा व्यंकप्पाचंी, मौलाबक्षाचंी, 
डवष्णुडदगंबराचंी, स्टाफची. 
लयव्याख्या–डवचार–डववरण. 
उच्चारातं, गेय छंदातं, पाठ्य छंदातं, भाडषतातं, वणवभेदातं. 
लयशब्दाचे कोशाथव. 
लयशब्दाचें कलग. 
लयशब्दाचें कलग : साडहस्ट्त्यकाचंा ‘पुकल्लगी व स्त्रीकलगी लय’. 
लयडसडद्ध. 
लयस्थानें, स्पष्टप्रतीत. 
लयक्षण. 
लयागं (=ठरडवलेल्या लयमानाचे अंशभाग अथवा गुडणतपटी याचंें एकेक रूप. स्वरागं आडण तालागं). 
लयागंगडतभेदाची माडलका (पल्ली, पल्लवी). 
लयागंडचह्नें : १/१६ पासून १६ पयंत [कला क, चतुभाग च, डवराम व, दु्रत द, लघु ल, गुरु ग, प्लृत प, 
काकपाद अथवा क्रौंचपाद क्र. डशवाय दु्रतडवराम= दव, प्लृतदु्रत= पद इत्याडद]. 
लयागंपडरभाषेंत फेरफार. 
लयागंप्रमाणबद्धतेंतील नानाडवधत्वामुळें  नानाजाती. 
लयागंभेद आडण रंजकता. 
लयागंभेद –तारतम्य. 
लयागंभेद वगीकरण, फासीमधील. 
लयागंडवचार हा टाळीचा डवचार नव्हे. 
लयागंाचं्या पाचं गती. 
लयागंाचं्या उच्चारभेदानें तालभेद. 
लयागंें, तबला–पखवाजातील. 
लयाचा खेळ (लयक्रीिा) हा मनाचा भोगडवलास. 
लयाचा पाठपुरावा आडण डचिक्लेश. 
लयातंील कालाडधष्ठान. 
लयातंील डवलीनत्व. 



 अनुक्रमणिका 

ललकार (पुकार. एक स्वरालंकार). 
लडलत (कला, भाडषत, वाङ्मय, साडहत्य). 
लव (एक सूक्ष्मकालमान). 
लक्षण–पदाथांचें. संगीताचें मुख्य (लयतालबद्धता). 
लक्षणक्रम. –पडरणाम. 
लक्षणें, पुस्तकाचं्या अंतरंगपरीक्षणाचीं. रागाचीं. 
लक्षणा (एक शब्दालंकार, अथालंकार). 
लाइट्ट्मोतीफ (Leitmotiv). 
लाग (= लघुगुरुक्रम). 
लागदाट (= लघुगुरुदु्रतक्रमप्रतारडवस्तार). 
लाघवधमव. 
लाय् रा (छोटी बहुतंत्री डबनपिद्याचंी ग्रीक वीणा). 
लावणी. –चा बाज. 
कलग, यडतशब्दाचें डद्वडवध (√ यम, √ या). 
कलग, लयशब्दाचें एकच. 
कलगें, आप्तवाक्यप्रामाण्याचीं आडण गं्रथप्रामाण्याचीं. 
डलटजी (सामुदाडयक ईशप्राथवना.) क्याथडलक, प्रॉटेस्टंट. 
डलपटणें [= तंतोतंत साथ वाजवणें]. 
डलडप. डलडप : इंटरन शनल फोनेडटक. उच्चारानुसारी. उदूव. देवनागरी. भाषापरत्वें. मल्यालम्. रोमन. 
संगीतातंील डचह्नयुक्त [अब्दुल करीमखाचंी, क्लेमंट्ट्स–देवलाचंी, गायनोिेजक मंिळीची, गो. ल. 
छत्र्याचंी, पलुस्कराचंी, भातखंड्याचंी, मीनप्पा व्यंकप्पाची, मौलाबक्षाचंी, स्टाफ्–,]. 
डलडपकरण, नामाचंें. 
डलडप आडण प्रमाणोच्चार. 
डलडप आडण भाषासंकेत. 
डलडप आडण लयताल. 
डलडप आडण शब्दोच्चारभेद. 
डलडपकरण. 
डलडपकरण : उच्चाराचंें. पाडिमात्य संगीताचें. लयागंाचंें सगंीताचे. 
स्वरनादाचें. 
डलडपकरण, स्वरनादाचंें (टेंबेकृत, नवाबअलीकृत). 
हॉडरझाँटल, व्हर्मटकल. 
डलडपकरणाच्या मयादा. 
डलडपकृत (डदखाऊ) चरण. 
डलडपकृत नमुना : इन् व्हशवनचा, क नन–काडंक्रत्साचा, क नन्–टू पाट्ट्चा, पॉडलफोनीचा, मोनोफोनीचा, 
रीरोगे्रि मोशन् चा, रोन्दोचा, होमोफोनीचा. 
डलडपडचह्नें गात्रवीणेंतील. 
डलडपडचह्नें स्थानाचंीं (क्षणाचंीं) : आघात, टाळी, ताल, सम. 
डलडपलेखन (‘शुद्ध’ लेखन) व व्याकरण. 
डलप्यनुसारी उच्चाडरत भाषण सतत अशक्य. 



 अनुक्रमणिका 

डलडमट (अडंतम मयादा). 
डलडरक (वीणागीत, वैडणक, भावगीत). 
लुक्कि. 
लेखक, संगीतरसग्रहण करणारे. 
लेखन, मुद्रण, भाडषत. 
लेखयुस्ट्क्त, डलडपकरणपूरक. 
लेटर. आडण डसल बल्. 
लॉडजक गेऽट्ट्स : अॅँि, एक्स् क्लूडझव्ह ऑर, एक्स् क्लूडझव्ह नॉर, ऑर, न ॅँि, नॉर. 
लोकगीते. – नाट्य, राजस्थानी [ख्याल]. –नृत्यें.–भाषा. –रंजन. 
लोकसंगीत व ‘शास्त्रीय’ संगीत. 
लोकसंगीत : छंद, ढंग, बाज लयागं. 
लोगॉस. 
लोप (सामातंील एक डवकृडत प्रकार. अक्षरवणव गाळणें). 
लोष्ठ (लोष्ट, लोष्ठक) –चालन व डहशबे. 
लौडकककला. –गान. (वदेकालीन). 
लौडकक मात्राछंदाचंा अक्षरडवचार. 
 
िक्ता. 
वक्रदंि, वीणेचा. 
वक्रस्वरत्व. 
वजन. 
वजन आडण अंगवणवस्वरभेद. वजन आडण बोलातंील खालीभरी. वजन आडण वणोच्चारघोषाघातभेद. 
टाळीवर अवलंबून नाहीं. वजन–िौल ठेक्याला; तालाला नव्हे. वजन देशी जातीं–मधील. 
वट्ट. 
वरम् नादै. 
वगीकरण. 
वणव [= १. मूलोच्चारघटक. २. अमुक स्वरूपाचा शब्दध्वडन. ३. अमुक स्वरूपाचा शब्दध्वडन असा डचिबोध. 
४. (स्वरागंातं) नादाची परस्परसापेक्ष उच्चता]. 
वणव : अघोष, कठोर, घोष, डनराघात, मृदु साघात. आंदोलनयुक्त, गद्गद, कंडपत. तुटक. ऱ्हस्व, दीघव. 
उच्चनीच–अवरोही, आरोही, संचारी, स्थायी. वजनदार, हळुवार. संकेतात्मक (ओनोमोटोपोईक). 
संयुक्त. 
वणवक्रम. –आडण त्याचा अथवसंकेत. –आडण वणवजाडत. 
वणवनपडरभाषा–पद्धडत, भाषासंकरोद्भव. 
वणवपद (डसल ब ल. “भाषेंतील अक्षर”). 
वणवपद आडण लघु. 
वणवपद हें अक्षरप्राय केव्हा?ं. 
वणवपदक्रम. 
वणवपदान्तगवत लघुगुरुडचडकत्सा. 
वणवपुनरुस्ट्क्त, समानधमवलक्षण–. 
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वणवभेद. –आडण खंि. 
वणवम्. 
वणवमातृका. 
वणववगीकरण. –पाडणनीय; शारीर– (ऊष्म, ओष्ठ, अंतस्थ, अननुनाडसक, अनुनाडसक, कंठ, कंठतालु, 
कंठौष्ठ, डजह्वामलू, तालु, दन्त, दन्तौष्ठ, नाडसका, नाडसकानुस्वार). 
वणवसंडध. 
वणालंकार, नाट्यशास्त्रम् मधील. –नृत्यावलंबी. 
वणाक्षर. 
वणोच्चार. –काल (मात्रा). 
वणोच्चार आडण वाद्यातंील बोल. –आडण टाळी याचंें परस्परग्रहण (ग्रह). –नाना भाषातंील. –, लघूपाय 
आडण तालठेका. 
वणोच्चारजन्य अंगें आडण जाडतभेद. 
वणोच्चाराचंा कणवप्रत्यय. 
वणोच्चारयुक्त कालडवभाजनाची पुनरावडृि. 
वताव. 
वतावातंील भेदाचीं व्यस्ट्क्तगत कारणें : अनुभव, अभ्यास, मनःप्रवृडि, डवचार, शरीरसामर्थयव–दौबवल्य, 
डशक्षण, साधनानुकूलता, संस्कारवळण, सामाडजक पडरसर. 
वस्तु (प्रबधं). 
वस्तु (= ज्याला इडंद्रयग्राह् प्रत्यक्ष अस्ट्स्तत्व आहे तें भौडतक). 
वस्तुकायवप्रयोजन (उडद्दष्ट, फंक्शन). 
वस्तु–पदाथव–घटनाडदकाचें अभाव–अवस्था–क्रम–जाडत–धमव–पडरणाम– भाव–लक्षण–स्ट्स्थडत–
पडरणाम. 
वस्तुडनष्ठ कृडत. 
वस्तुरचनेचा घाट. 
वाक्करण, वाद्यातंील (= डनकाल. बोल काढणें). 
वाक्य, एकाक्षरी. खंिशून्य. 
वाक्यभाग (वाक्शाशं). परंपरा. 
वाक्यसडंध. 
वाक्यसंप्रदाय. 
वाक्याची मोिणी. 
वाग्गेयकार. 
वाङ्मय (= वाचेनें व्यक्त केलेलें ). 
वाचन, श्रवण, श्रोते. 
वाण (१. वैडदक वीणा. २. सणंगाची पेठ. फॉमव). 
वाणी, चतुर्मवधः परा. पश्यन्ती. 
मध्यमा. वैखरी. 
वाणी, (= गायनरीडत, बाज़) : गौिी, डभन्ना, वसेरा, शुद्धा, साधारणी. 
वादीस्वर. 
वाद्य, नानाडवध वाद्यें, वादन. 
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वाद्यवादनातंील वणोचार आडण ऱ्हस्वदीघवत्वें. 
वाद्याची नादधमानुसार रचना. 
वाद्याच्या नादाच्या सलग ध्वडनकाचे अंशभाग. 
वार्मतक. [वृि] मागव. 
डवकषवण (सामगायनातंील डवकृडतप्रकार. ऱ्हस्वाचा उच्चार दीघव करणें). 
डवकार (सामगायनातंील डवकृडतप्रकार. अक्षरातं फेरफार करणें). 
डवकल्प (शब्दावलंबी “ज्ञान” : शब्दानुपाती वस्तुशनू्य.) 
डवचार : आध्यास्ट्त्मक–पारलौडकक. –गडतदृडष्टचे. –डचिव्यापाराचें [“मानसशास्त्र”]. प्रायोडगक 
तकव शास्त्रपूत [वैज्ञाडनक]. सगंीतडक्रयेबद्दलचे. साडहस्ट्त्यक. स्ट्स्थरडचत्रमय दृडष्टचे. 
डवचार आडण डक्रयासाधनें. 
डवचारगृहीत. 
डवचारदृडष्ट, बुझुगव कलावन्ताचंी. 
डवचारपद्धडत : प्राचीन भारतीय. शास्त्रपूत प्रायोडगक [वैज्ञाडनक]. 
डवचारव्यहू, मनुष्यकृत. 
डवचारसंभ्रम आडण भाषासंभ्रम. 
डवचारसाधनाचंा तारतम्यडववके आडण त्याचंीं हेतुप्रयोजनें. 
डवचाराचं्या अनुल्लंघनीय मयादा. 
डवडचत्रबीन (बट्टाबीन, गोटुवाद्यम्, स्वरप्रकाशवीणा, महानाटकवीणा). 
डवदग्ध कृडत. 
डवदारी (= १. खंिस्थान. २. खंिकारक. ३. गीतखंि). 
डवदु्यिरंग. 
डवनत (डवनडत, डत्रस्वर आरोही सपाट तान). 
डवपयवय (अयथाथव डवपरीत “ज्ञान.” ‘तदू्रपप्रडतडष्ठत’ नसलेलें ). 
डवब्रातो (व्हायबे्रटो). 
डवभाजन, पार्मथव वस्तुचें. 
डवराणी. 
डवराम (= १. ध्वडनक्रमामध्यें आलेली स्तब्धता (डवश्रास्ट्न्त). २. अशा स्तब्धतेचें कालमान, एक लयागं). 
डवराम, अडतसूक्ष्मकाडलक (डनमेषमात्र). –उच्चारातंील. –चरणामंधील. 

–मेलिीमधील. –व्यंजनावं्यजंनाचं्या क्रमातंील सूक्ष्म. 
डवराम, (सामगायनातंील एक डवकृडत. स्तब्ध राहणें). 
डवरामदु्रताचा चचकार : डतते (डतिे). 
“डवरोधलय”. 
डवरोधसंस्कार, स्मृडतमधील. 
डवरोधाभास (एक अथालंकार). 
डववतववाद (=द्रष्ुसापेक्ष [जगत्] हें यथाथवसत्य असंू शकतच नाहीं अशा साधारणतः प्रकारचें मत). 
डववरणडवश्लेषण आडण नामकरण–शब्दसंकीतवन. 
डववादी स्वर. 
डववकेडवचार. 
डवश्रास्ट्न्त (अवस्था). 
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डवश्लेष (सामगायनातंील एक डवकृडत. स्वरसडंधचा भगं). 
डवश्लेषणघटक, ध्वडनचे. 
डवश्लडेषत नादध्वडन. 
डवषमपाडण : अवपाडण, उपडरपाडण, पडरपाडण. 
डवषयग्रहण, इंडद्रयद्वारा.ं 
डवषयघटक. 
डवषयसंदभव. 
डवषयाचीं गृहीतें, पद्धडत, मयादा, सामर्थयें. 
डवष्कंभ (डवष्कंभक). 
डवसंगडत : गं्रथ आडण व्यवहार यामंधील. पडरभाषेंतील, आडण दुबोधता. 
डवसंगडतजन्य डवनोदानें “आनंद”. 
डवसगव : स्वर; व्यंजन. 
डवसर्मजता (एक डनःशब्द हस्तडक्रयाः कला). 
डवस्तार, ‘कृडत’ मधील : अनुपल्लवी, पल्लवी. 
डवस्मरण, डवस्मृडत. 
डवडक्षस्ट्प्तका (एक डनःशब्द हस्तडक्रयाः कला). 
डवके्षप (के्षप, प्रके्षप, आके्षप. एक डनशब्द हस्तडक्रया : कला). 
डवज्ञान. –अभ्यास, –कायदेडवषयक. प्रायोडगक डसद्ध. भौडतक. –डवषयक लेखक. –वैद्यकडवषयक. 
डवज्ञान आडण गडणत; –आडण डचत्राकृडत; –आडण तंत्रयतं्रणा; –आडण समीकरणें. 
डवज्ञान आडण भारतीय वदेागंें–दशवनें. 
डवज्ञानतंत्र. 
डवज्ञानडवचारपद्धडत, –ची डवकृडत. –मधील ‘प्रश्न’ –डववके. –च्या मयादा. 
वीणा : नानाडवध. अलाबु, एकतारी, कडपशीषा, कािं–, डकन्नरी, “गात्र–”, घोषवती, तंजाऊर, तंबोरा, 
तंुबक दोतारी, डपच्छोरा, डपनाकी, बृहती, मिकोडकला, मरुत्, महा–, मुक्ततंत्री, याळ् (तऱ्हातंऱ्हाचें), 
रुद्र, वक्रा, वाण, शततंत्री, शील–, सरस्वती, हडरदासी, हापव. 
वीणाचें प्रकारभेद : भोपळा [ळे] अथवा कोठी असलेल्या. दािंी असलेल्या–नसलेल्या. तारा ककवा तातंी 
असलेल्या. पिदे असलेल्या–नसलेल्या. तरफा असलेल्या–नसलेल्या. बोटाचं्या छेिीच्या, नखीच्या 
छेिीच्या, जव्याच्या छेिीच्या, गजानें वाजडवण्याच्या. जव्हारीदार, टणत्कारयुक्त. 
वीणाकाव्य (वैडणक. डलडरक. भावगीत). 
वीणापडरभाषा. –रचना. 
वीजधारी अग्र [इलेक्रोि]. 
वीररसाबद्दल बाळबोध कल्पना आडण गायनातंील अकािंतािंव. 
बुड् वुइंि [सुडषर वाद्यवगव]. 
वृडि, नाट्यातंीलः आरभटी (आवगेबहुला नानाचारी), कैडशकी (हृद्यसुकुमार) भारती (वाक्यभडूयष्ठा), 
सात्वती (सत्वगुणोपेता). 
वृडि (“वृडिप्रवृडि”), मानवी डचिाची. 
वृडि, संगीतातंील (=भावडनर्ममडतचा रोंख). 
वृडि, संगीतातंील वाद्यगीतसंबद्ध (गुणप्रधानभावात्मा व्यवहार): डचत्रा, दडक्षणा, ‘वृडि’. 
वृि (वार्मतक) मागव. 
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वृिें, छंदातंीलः अधवसम–डवषम–सम. 
वृिें, छंदातंीलः अक्षर–(वृि), मात्रा– (जाडत). 
वणेु. वणेुची पट्टी. वणेुवरील सप्तक आडण षड्जाडद आरोही सप्तक. 
वदे (संडहता). 
वदेना (=मनाकिे पोहोंचणारा इंडद्रयगृहीत डचिबोध). 
बेदपठण : आर्मचक–गाडथक–सस्वर–साडमक–सुस्वर–स्वरान्तर. 
बेदपठण : –आडण स्वरागंलयबद्धता. 
वदेपूवव संस्कृडत. 
वदेप्रामाण्य. 
वदेागें (ज्योडतष, डनघंटु, डनरुक्त, व्याकरण, डशक्षा). 
वदेान्त (अदै्वत, उिरमीमासंा, दै्वतादै्वत, डवडशष्टादै्वत, शुद्धादै्वत). 
वैडणक. 
वैडदक अक्षरछंदाचंी पादमात्रासंख्या. 
वैडदक आयव. –चे वशंज. –छंद. –छंद–पठण–डशक्षा परंपरा. –संगीत. 
वैडदक स्वरव्यवस्था आरोही, षड्जाडद. 
वैलक्षण्य –व्यडतरेक –व्यत्यय (“काँरास्ट”). 
वैष्णवमत, रामानुजाचायवप्रणीत. 
वैज्ञाडनक दृडष्टडवचार–मागव–पद्धडत. 
व्यस्ट्क्त, अंतःकरण व शरीर. 
व्यस्ट्क्तडनरपेक्षता. 
व्यस्ट्क्तप्रवृडिप्रकृडिवृडिभेद व रंजकता. 
व्यक्तींमधील कायवव्यापार – संवदेनाक्षमता – संस्कार – भेद. 
व्यंग्याथव. 
व्यंजन (व्यजंनवणव,). 
व्यंजन : क्षडणक उच्चार (पात). टाळीचे प्रतीक. 
व्यंजनक्रममीमासंा : पात – डवराम – सूक्ष्मकाल – कला. 
व्यंजनप्राचयुव आडण द्राडवि भाषा. –आडण धु्रपदगीतें. 
व्यंजनवगीकरण : अनुस्वार – अल्पप्राण – कठोर – महाप्राण – मृदु – यवगव – डवसगव – शवगव. 
व्यंजनाक्षर. 
व्यवस्थाडनयमन (ऑिवर). 
व्यवस्थाडनयमन सडहत वैडवध्य (ऑिवर वुइथ व्हरायटी). 
व्यडतरेक. 
व्यवसायास्ट्त्मका बडुद्ध. 
व्यडष्ट (गेष्टाल्ट्ट्मधील). –घटकाचें गुणधमव. –चा आसमतं. –प्राधान्य. 
व्यडष्ट (समाजातंील एक व्यस्ट्क्त)–समाडष्ट–डववके. 
व्याकरण. 
व्याकरण, पाडणनीयपरंपरेचें. 
व्याख्यान. 
व्याघात; डवचारातंील. 
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व्यूह (आलोचनेसाठीं डनविून मािंलेला संदभाश्रय. ‘फेम ऑफ रेफरन्स’) –द्रष्ुसापेक्ष. 
व्हायोडलन जातीचीं वाद्यें : िब ल बजे़, डवयोडलन, डवयोडलनचेलो, बेज़ डवयोल. 
व्हाल्स (वॉल्ट्ट्झ. एक नृत्यप्रकार). 
व्हॉइस कोि. 
व्होकोिर. 
व्हॉक्स ऑगानाडलस,–डप्रस्ट्न्सपाडलस. 
व्हॉल्यूम (= वाद्यसंख्याजन्य एकूण नादबल). 
व्हॉल्यूम आडण सोनॉडरटी. 
 
शंख. 
शब्द. 
शब्द (शब्दध्वडन, नाद) —चा पदाथवभावच काय तो डचत्रग्राह्. 
शब्द : अथवयुक्त (‘स्फोट’). 
शब्द आडण ख्यालगायन. 
शब्द, पाडरभाडषक. –संख्यावाचक. 
शब्दकल्पनाडनर्ममडत. 
शब्दक्रम. 
शब्दतन्माचा. 
शब्दपाडंित्य (शब्दभारूि). 
शब्दप्रामाण्य. 
शब्दश्लेष. 
शब्दसंडध. 
शब्दस्मृडत. 
शब्दाघात. 
शब्दानुसार अंगें व प्रमाणबद्धता यासं मयादा. 
शब्दाथव : अडतदेशाथव, कोशाथव, गौणाथव, ध्वन्यथव, मुख्याथव, योगरूढाथव, यौडगकाथव, रूढाथव, 
लौडककाथव, वाच्याथव, व्यंग्याथव. 
‘शब्दाथव ऐकणे’. 
शब्दाथव, वणोच्चारभेद व लयागंें याचंा परस्पर संबधं. 
शब्दालंकार. 
शब्दावयव (वणवपद, डसल ब ल). शब्दोच्चार, अक्षरवटी (अछरोटी) मधील : पहा–चचकार (तत्कार). 
शब्दोच्चार, वदेपठणातंील. 
शभंर वषांच्या युद्धाचा काळ. 
शमन (उपशम, प्रडतप्रसव, लय). 
शम्या [“शपंा,” उजवी टाळी.]. 
शकीं [=पूवेकिील]. 
शरीर जि नव्हे, चैतन्यमयच. 
शरीरसाधनें, उच्चाराचंीं : अिजीभ, पिजीभ, ओंठ, डजह्वाग्र, डजह्वामय, डजह्वामलू, तालु-अग्र, मध्य–मूल–
दातं, दातंामंधील हािाचंी पट्टी, कंठकूप, छातींतींल पटल, शरीरातंील नाना पोंकळ्या. 
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“शहनाई” (सनई, सुना, सुरनाई). 
शाई, तबला-पखवा-मृदंगम-ढोलकी याचंी. 
शारीरडक्रया. 
शापव (= स्वरनाद अधान्तरानें चढणें). 
शासंोंमेझ्य़ू [इ] रे. 
शास्त्र, भारतीय : अथव, अलंकार, आयुवेद, काब्य, छंदस्, ज्योडत् (गडणत), तकव  (न्याय), आयुवेद, नीडत 
(धमाधमवडववके), रसायन, व्याकरण, डशल्प, संगीत, साखं्य, योग. 
शास्त्र : मानस; ध्वडन–उच्चार; भाषा. 
शास्त्र : आडण डवचार. 
“शास्त्रीय” संगीत. 
“शास्त्रीय” संगीतचें अविंबर “शास्त्रीय” संगीतचा बिेजाव, “शास्त्रीय” संगीतची जाडहरातबाजी. 
कशग. 
“डशडथल” (बेलय) रचना. 
‘डशल्प’ (वैडदक संगीत). 
डशष्टसंमडत. 
डशक्षा (=उच्चारशास्त्र). 
“शुद्ध” स्वर (तीव्र स्वर, कोमल मध्यम). 
शुद्धमुद्रा शुद्धवाणी. 
“शुद्धलेखन”. 
“शुद्ध” (=एकधमवजाडत–कंपनजन्य “प्युअर”) स्वरनाद. 
शुष्क [शुष्काक्षर. स्तोभ]. 
शुष्क गीत. 
शुष्कवाद. 
शुष्काक्षरें व वाद्यातंील बोल. 
शुष्काक्षरगीतातंील लयतालबद्धता. 
शून्यलस्ट्ब्ध [=डिफरेंडशयल क ल् क्युलस]. 
शृगंार (शोभा, सजावट, शुडचत्व, उज्ज्वलता). 
शृगंारगीतें. 
शरे. 
शलैी –‘नवी’ –आडण रंजकता. 
शवैवैष्णवपंथ. 
शौरसेनी प्राकृत. 
श्रवण. 
श्रवण अवातंराचें, गौणाचें, मुख्याचें. श्रवण, भाडषक समाजाचें. –देशोदेशींचें. श्रवण संस्कार. सूक्ष्म. मधील 
व्यत्यय. 
श्रवणानुभव, पठणाचा. 
श्रवणाभ्यास व डतखट कान. 
श्रुडत =डनःशकंग्राह् पूवापारची; वदे. [संगीतातं :] १. प्रथमाघातजन्य क्षणमात्र अस्ट्स्थर ध्वडन, इडनडशय् ल 
रास्ट्न्झ़यटं. २. आधारस्वरनाद. ३ बीन–सतारीच्या अिझील–किझीलीचा स्वरनाद. ४. एका 
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स्वरनादाच्या खालचा अथवा वरचा अडतडनकट परंतु स्पष्टश्राव्य ध्वडन–वैलक्षण्य (=वगेळा स्वरत्वभाव) 
देणारा दुसरा स्वरनाद. ५. अशा दोन नादामंधील स्वरातंर’ त्याचें प्रमाणमान [श्रुतेः प्रमाणं, तावत् प्रमाण ं
श्रुडतः, तावती श्रडुतरेका, एकश्रडुतदुवरात्सबंुद्धौ] म्हणजे षड्ज–मध्यम या दोन ग्रामाचं्या 
पंचमस्वरनादामंधील अंतर. 
श्रुडतक्रमवारी. –क्रमाकं. – “गडणता”ची बालबोध आकंिेमोि. 
श्रुडतपंडित. 
श्रुडतपेटी; बाजाची (‘संवाडदनी’, श्रुडतमंजूषा). 
श्रुडतस्वरग्राममूच्छवनाव्यवस्था. 
श्रुत्यतंरें एका पूणवस्वरनादा (मेजर टोन) मधील : चतु:– डत्र,–डद्व–. 
‘श्रुडतचें प्रमाण’ कीं “प्रमाणश्रडुत”?. 
श्रुडतस्पशव (श्रडुतस्वरस्पशव. एक स्वरालंकार). 
श्रुडतस्वर आडण लयकालमानगडत. 
श्रुती “भरताच्या बावीस”. 
श्रेणीव्यूह. 
श्रोता. श्रोतृसमाज. 
श्रोत्र (श्रोत्रेंडद्रय, श्रवणेंडद्रय). 
श्वासडमश्रण, उच्चारातंील (ॲस्ट्स्परेशन, स्ट्व्हस्पर). 
 
षट् करणें, ततावनद्धकुतपाचीं : १ ओघ (स्वचे्छ डलपटणें), २ प्रडतन्यून (ततानंतर अवनद्ध वाजवणें),, ३ 
प्रडतभेद (तताच्या लघुबरोबर अवनद्धाचा गुरु वाजवणें), ४ प्रडतशुक्ल (तताच्या गीतखंिामध्यें अवनद्ध 
वाजवणें), ५ रूपशषे (तताच्या डद्वकलेंत अवनद्ध वाजवणें,), ६ रूपशषे (तताच्या दो–चौगुणींत अवनद्ध 
वाजवणें). 
षट् कल. 
षट् डचत्र मागव. 
षड्जः उत्पडिव्याख्या. सहा स्थानापंासून उगम पावलेला. 
षड्जः –पंचमभाव. षड्जः – मध्यम भाव. 
षाड्जी कपाल. 
षािव. 
षाय् र (शाय् र. शाहीर. कडव, म्हणजेच गायककडव). 
 
संकर, अथव–कलग–शब्द–. 
संकर, नादबल–स्वरोच्चता–नादधमव–. 
संकल. 
संकडलत नादध्वडन. 
“संकल्पना”. 
संकीणव नादपडरणाम, हामवनीचा. 
संकीणवलघु (९ मात्राचंा). 
संकीतवन–भजन; ‘कृडत’, देवरम् डदव्यप्रबंधम्, डसद्धारपदल. 
संकेत, वस्तु–शब्द–उच्चार याच्या परस्परसंबधंाचा. 
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संख्यात्मक गणडत (स्ट स्ट्स्टकल एन्युमरेश् न्). 
संख्यात्मक डवग्रह. 
संख्यात्मकता. 
संख्यान, (=एकूण संख्या). 
संख्यान, कायद्याच्या पलट्याचंें. प्रस्ताराचें. 
संख्यान आडण बीजगडणत. 
संख्याशास्त्रपद्धडत (“सासं्ट्ख्यकी” पद्धडत–स्ट डटस्ट्स्टकल मेथि). 
“संगमलय”. 
संगीत. 
संगीत आडण “आनंद”. 
संगीत आडण इडतहास. –आडण कालापव्यय. 
संगीत आडण काव्य [कडवता]. –आडण छंद. 
संगीत आडण छंद व व्याकरण. –आडण धमवपंथ. –आडण नाट्य. –आडण भाडषत. –आडण भौडतक वैज्ञाडनक 
गडणत. –आडण शब्द. –आडण डशल्प. –आडण सामाडजक वगव. –आडण साडहत्य. आडण “सौंदयवशास्त्र”. 
संगीत आडण ‘कहदुमुसुलमान भेद’. 
संगीत नानादेशीयः ईब्री [डहब्र,ू यहुदी]. ईरानी. गोल (गॉल) देशीय. पाडिमात्य (पािात्य). डमसरी 
(इडजस्ट्प्शयन). “मुसुलमानी”. “यूरपीय”. 
संगीत, नानाडवध भारतीय : कनाटकी (दाडक्षणात्य, द्राडवि. गाधंवव (नाट्यशास्त्रम् मध्ये वर्मणत). देशी 
(देशीय). ‘महाराष्रीय’. ‘मागी’. ‘मुसुलमानी’. रवींद्रसंगीत. वैडदक. संघम् युगातंील द्राडवि (तडमळ इसै). 
साम–. डशवाय पहा :. 
संगीत, नानाडवध ‘लोक–’, भारतीय :. 
संगीत, नानाडवधवगीकृत : आत्मप्रसादनाथव/ऐडंद्रय उिेजनाथव. देवस्तुडतमूलक (–पर)/ऐडहक. 
धार्ममक/लौडकक. डनवडृिपर (अंतमुवख/प्रवृडिपर (बडहमुवख). प्राथडमक/प्रगत, प्रमाण. मागी/देशी. 
मेलिीप्रधान/हामवनीप्रधान. मोनोफोडनक/होमोफोडनक. लोक–/डशष्ट नागर. डवखुरलेलें /संघडटत. 
वैडदक/लौडकक. व्हर्मटकल/हॉडरझाँटल. शास्त्रीय/सुगमशास्त्रीय. साम–/गाधंवव, कहदुस्थानी 
(कहदु/मुसुलमानी)/कनाटकी. 
संगीत, भारतीय, हें एक भाडषतच. 
संगीताचा श्रवणाभ्यास. 
संगीताची व्याख्या. 
संगीताचे ‘नवडशडक्षत’. 
संगीताचें शास्त्र हें एक गडतशास्त्रच. 
संगीतातं ध्यान अवश्य, समाडध नव्हे; समीपता–सलोकता अवश्य, सायुज्यता नव्हे. 
संगीतातंील डक्रया–घटना. 
संगीतातंील लघूपाथ, स्वरालंकार आडण भाषा. 
संगीतातंील संकुडचत वृडि. 
संगीतगं्रथ, १४०० नंतरचे उदूवफासी व भारतीय भाषातंील. 
संगीतडचडकत्सा, ‘नवी’ डक्रयानुसारी व तत्त्वशोधक म्हणवणाऱ्याचंी. 
संगीतसमीक्षक. 
संघम् युग. 
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संघात. 
संचारी. 
सणंग, ‘फॉमव’ मधीलु. 
सतार (“सेह् तार” –डत्रतंत्रीवीणा) व डचत्रावीणा (सप्ततंत्री अंगुडलवादन वीणा). 
सतालगेय पद्यरचना. 
सत्य आडण ऋत, सत्य-असत्य, ऋत-अनृत. 
सनई (“शहनाई”, सुना, सुरनाई). 
सन्तूर. 
सन्दभवडवषय आडण अथवपयाय. 
संदभवव्यूह. 
संदेशग्रहण. –क्षमता व एण्रॉपी. 
संडधपूवापर उच्चारभेद. 
सडन्नपात (समोरची दोहाती टाळी). 
संन्यास, स्वरवाक्याचंा. 
सपाट तान. –सुराचें अलंकार. 
सप्तक. 
सप्तक डनषादाडद नव्हे, षड्जाडदच. 
सप्तक, ‘न चरल’ म्हणजे अन् टेंपिव; “नैसर्मगक” नव्हे. डशवाय पहा : स्केल. 
सप्तकडनर्ममडत : मूच्छवनेनें आडण/ककवा स्वरसाधारण्यानें. 
सप्तकव्यवस्थाः बारा स्वरपट्ट्ट्याचंी. –तडमळ इसैची. 
सप्तकेः अणुमंद्र (घोर, लरज), मंद्र (खजव) मध्य (बाज़), तार (टीप), तारतर (अडततार). 
सप्तसूितालपद्धडत. 
सब िॉडमनंट. –मीडियटं. 
सब्बई. 
सम, तालाची (=तालावतवनाचा शवेटचा, म्हणजेच अन्वादेशानें पढुील आवतवनाचा पडहला, क्षण). 
सम शब्दाची अथवडवकृडत. 
समेचा क्षण व अवसानींची मात्रा (=िाउन् बीट). 
‘समेवर आदळणें’ (=अवसानीं नादस्फोट करणें). 
‘समेवर खाली’ अशास्त्रीय नव्हे. 
‘समेवरचा (=अवसानाचा) धा’ आडण त्याच्या महत्त्वाचा डववके. 
समेवर धा नसल्यास ठेका बदलेल; ताल नव्हे. 
समेवर न्यास. ग्रह नव्हे. 
सम हा कालक्षण. मात्रा ककवा बोल नव्हे. 
“समतोल लय”. 
समपाडण. 
समप्रमाण, गुणाचंें (= साम्यावस्था). समप्रमाण, रचनेंतील घटकाचंें. समप्रमाण–काल. समप्रमाण–क्रम 
आडण डचिलय. समप्रमाण–संगडत (डसमेरी). 
समय, रागाचा. 
समवाय. 
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‘समडवषमको साथ, अतीत अनागत’. 
समडष्टचे गुणधमव. 
समाज; एकडजनसी, बहुडजनसी. नानाभाडषक. पोट(उप)–समाज. 
समाजजीवन व त्याचें डचत्रण गडतमान्. 
समाजव्यापारडवचार (सोडशऑलजी). 
समाडध (= प्रत्ययाची केवळ अथवमात्रडनभासता). 
समाडधच्या तरतम पातळ्याः सडवतकव , सडवचार, सडवकल्प, सानन्द, सास्ट्स्मत. 
समाडध – संयम व्यावहाडरकच. 
समास्ट्प्त, आवतवनधमी क्रमाची. 
समा यडत (स्त्रीकलगी). 
समाहार. 
समूहगान (वृदंगान, कुतपगान, कोरस). 
समेशन टोन : ऑबजेस्ट्क्टव्ह (भौडतक), सब जेस्ट्क्टव्ह (डचिबुडद्धजडनत), ॲपरंट (डमर्थया). 
संपके्वष्टाक ताल. 
संप्रसारण (=चार सुराचंा पलटा). 
संबळ. 
संभाडवता गडत (दीघाक्षरयुक्त). 
संडमश्रनादक्रम, हामवनींतील. 
सरगम. 
सरस्वती वीणा. 
सरोद. 
सर्मपणी (कला. डनःशब्द हस्तडक्रया). 
सवाई (= १. एक चणूवपदप्रकार. २. सवापट लयागंभेद). 
सशब्द–डनःशब्द हस्तडक्रया, नृत्यातं. 
सहानुभाव (फाय् िेडलटी) नादडवश्लेषण साधनाचंा. 
सहानुभाव (अनुकंपा. कसपथी), वृडिचा. –मुद्दाम (अडलप्तपणें) आणलेला [आत्मौपम्य. एम्पथी]. 
संयम (= धारणाध्यानसमाधींचें एकीकरण). 
संयुक्त स्वर (जोि स्वर, उम् लाउट्). 
संवादी स्वर. 
संवदेनक्षमता, श्रोत्याचंी. 
संवदेना (= इंडद्रयें, डचि, बुडद्ध याचं्या पूणव सहयोगसहकारानें होणारा मनोबोध). संवदेना शास्त्र 
(‘एस्थेडटक्स.’ आएस्थेडटक). 
संसगव, परभाषेचा. – “मुसुलमानी”. 
संसगव, संस्कार आडण सकंर. 
संस्कार आडण श्रवण. 
संस्कार संग्रह. 
संस्कृतमधील जोिाक्षर– आडण व्यजंन –समृडद्ध. 
संस्कृती, नानादेशीय नानाडवध. 
संस्कृतींचा उत्पडिस्ट्स्थडतलय. 
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संस्थान (=अमुक सप्तस्वरक्रम–सप्तक). 
संस्ट्स्थडत. 
संहडत. –बल, गेष्टाल्ट्ट्चें. 
“संज्ञाप्रवाह”. 
“सा, पाडिमात्याचंा”. 
साऊंि स्पेक्रोग्राफ. 
साऊंि कसथसाय् झ़र. 
साखं्यदशवन. 
सासं्कृडतक सरडमसळ, आंध्र कनाटक कोंकण महाराष्र डवदभव याचंी. 
साकेंडतक दळणवळण. 
साज़. 
सात्वती वृडि (सत्त्वाडधक, असंभ्रान्त). 
साथ. 
सादरा. 
साधारण (=जेनर् ल, ॲव्हडरज). 
साधारणभाव, स्वरामंधील. 
साध्यसाधनाडववके. 
“सापेक्षतावाद”, ‘अपेक्षावाद’ (=भौडतक डवज्ञानातंील डववतववादाचें शोधन आडण त्याचा पडरहार.). 
साम (=गेय ऋचा). 
सामगाचं्या परंपरा. 
सामगायन, ‘इडतहास’[?] जाडतगायन, देशीरागगायन, यज्ञीयगान, लौडककगान. 
सामसडंहताः केवळ स्तोत्ररूप. 
सामसंगीतातंीलः  अक्षरोच्चार, आघात, खंि, घोष, दीघें, पवें, पादभाग, वाक्यें, वाक्याचें आद्यस्वरनाद. 
सामसंगीतातंील : कला, डक्रया, खंि, ताल, पाद, मात्रा, मात्रामानें, लयगडत, स्वरागंें. – तालबद्धता स्पष्ट 
नाहीं. – लयभाग – डवकृडतडक्रया : अभ्यास, आगम, लोप, डवकषवण, डवकार, डवराम, डवश्लेष :. डवभाग : 
उद्गीथ. डनधन, प्रडतहार, प्रस्ताव, कहकार. –स्वरभाग गौण; औिुवषािवसंपूणव. मुख्य, आर्मचक, गाडथक, 
साडमक स्वरान्तर. 
सामसप्तकः अवरोही/आरोही. 
सामस्वरडलडप (१. अकंडनदेशमय २. गात्रवीणारूप). 
सामान्य (= कॉमन. यझू् वल). 
साडमक प्रयोग (डत्रस्वर). 
सामोिी. 
साम्य (साम्यावस्था, समा). 
साम्यावस्था (सम), आवतवनाची पूवापर. –चरणाची. 
साय् कॉलॉजी. –ऑफ् म्यूडझ़क. शब्दावलंबी. 
(साय् कॉडफडझक्स. साय् कोसोमॉडटक मेडिडसन.) 
सारंगी. 
साराबान्द (स र ब ण्ि. एक नृत्यप्रकार). 
सारी, (साडरका. पिदा–तंतुवाद्याचा). 
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सारेगम पद्धडत. 
साडलम आडण गै रसाडलम. 
सावन (श्रावण–वषाऋतुसंबडंधत गीत.). 
साडहत्य. साडहत्य–कलाडद डवषय स्वयंगम्य. 
साडहत्यसंगीतमानसचचा. 
डसक्स्थ, माय् नर-मेजर. 
कसकोपेश् न. 
कसकगग इन थड् वस. 
डसतारा (डसथारा, डझ़थारा, डख़थारा), ग्रीक. 
डसद्ध–डसद्धाडसद्ध–अडसद्ध मतडवधान आडण अंदाज. 
डसद्धान्ताच्या मयादा. 
डसद्धाथवपदल. 
डसनेमासंगीत, आधुडनक कहदी. 
डसम्फोनी (कसफनी). 
कसब ल्स. 
डसल ब ल. 
सीत्कार. 
सुख (अनुकूलसंवदेना). 
“सुंदर वस्तु”–व्यस्ट्क्तसापेक्ष, तत्कालीन. 
सुपरटोडनक. 
सुमेरु. 
सुरावट (स्वरावतव). 
‘सुरासुरातं लयताल भरलेला असावा’. 
सुरीला व बेसुरा. 
सुलभसुकरप्रतीडत. 
सुडषर वाद्य. 
सूडचमेरु. 
सूत (एक स्वरालंकार). 
सूफी साधू. 
सूरबहार. 
सूरशृगंार (सूरकसगार). 
सूरसोटा. 
सूक्ष्मपातकाल. 
सूक्ष्मालंकार. 
स क्साफोन. 
सेकण्ि, माय् नर, मेजर. 
सेकंि लॉ ऑफ थमोिाय् नाडमक्स. 
सेकंद (कालमान). 
सेन्सेशन (डचिबोध, वदेना). 
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“सेंडद्रय” (ऑरग डनक.=कें द्रानुवती घटकव्यवस्थाडनयडमत). 
सेडमके्वव्हर. 
सेडमटोन (िायाटोडनक, क्रोम डटक, पाय् थागोडरयन टेंपिव). 
सेडमबे्रव्ह. 
सेव्हन्थ; माय् नर, मेजर. 
सॉडलि स्टेट स्ट्स्वकचग. 
सोनाता (सोन टा). 
सोनॉडरटीः डथक, डथन, पुअर, डरच. 
सोप्रानो. 
सोरोबान (अब कस). 
सोल् फा सप्तकनाम पद्धडत. 
सौंदयव. भारतीय टीकामंध्यें क्वडचत् च उल्लखे. आध्यास्ट्त्मक कल्पना. –व आनंद हे केवळ प्रत्यक्षगम्यच. –
प्रतीडत (अनुभडूत). – “शास्त्र”. – “शास्त्र”, मराठी साडहस्ट्त्यकाचें. 
सौरंगी. 
सौष्ठव. आडण प्रमाणबद्धता. 
स्केल : एन् हामवडनक. ऑफ् सी मेजर, जस्ट. क्रोम डटक. ट् वले्व्ह टोन ईक्वली टेंपिव (ई माय् नर = जी मेजर, 
ए माय् नर = सी मेजर, एफ् मेजर = िी माय् नर, िी मेजर = बी माय् नर). डियाटोडनक (िायाटोडनक). 
िोरेमीफा. माय् नर. मेजर. 
स्टाफ. 
स्रक्चर (पोत’). 
स्ट्स्रगं्ज (=तंतुवाद्यसमूह). 
स्रेस (=आघात). –ॲक्सेंट. 
स्तकािो (स्ट क टो). 
स्तुडत (=नृत्यातंील मुखपाठाचंा एक प्रकारडवशषे). 
स्तुडत काव्य. 
स्तब्धता. –काल. 
स्तंभ, देवळातंील गान–नाद–लय–श्रुडत–. 
स्तंभन, नादाचें. 
स्तोक. 
स्तोभ, पद–वणव–(इत्याडदपूरण)–, वाक्य– [नऊ प्रकाराचंें]. 
स्थल (डदक्). काल, घटना. 
स्थानें (=रडजस्टसव. स्वरनादके्षत्रडवशषे).–उरःकंठशीषव. (=ऑक्टेव्ह, सप्तकभेद). 
स्थानें, मेलप्रस्तारातंील घटकाचंीं पूवव–अपर–मूल–. 
स्थायीभाव, मानवी अन्तःकरणातंील. 
स्ट्स्थडत (अवस्था). –काल. 
स्ट्स्थरत्वप्रतीडत, गेष्टाल्ट्ट्ची. 
स्ट्स्थर (स्ट्स्थत) नाद, स्वरनाद. 
स्ट्स्थरवस्तुदृडष्ट (डचत्रदृडष्ट. काल-गडत-डनरपेक्ष दृडष्ट. स्ट डटक व्ह्)ू. 
स्पशवग्रहण. 
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स्पष्टनादत्व. 
स्पष्टप्रतीडत (कसस्ट्प्लडसटी, गेष्टाल्टची). 
स्पीच रेकॉस्ट्ग्नशन (रुतबोध). 
स्फुरण, नादबलाचें. स्वरोच्चतेचें. 
स्फोट (= उ॰ क-ल-श इत्याडद एकेक वणांच्या क्रमाचा डमळून कलश असा एकरूप पदप्रत्यय). 
स्फोट, नादबलाचा. –व्यंजनवणाचा. 
स्फोत्सान्दो. 
स्मृडत (स्मरण वृडि). 
स्मृडतजागडृत. स्मृडतसंग्रह. –डवशषे. –संस्कार. 
स्मृडतमधील डवकल्प डवपयवय डवसंगडत त्रुडट. 
स्यात् (= असेल) चे प्रकार. 
स्रोतोगता (स्रोतावहा) यडत [स्त्रीकलगी]. 
‘स्वयंभ’ू अन्तनाद. 
स्वर (१. स्वरनाद एकाच उंचींवर स्ट्स्थत असलेला अनुरणनात्मक ध्वडननाद. स्वतःच डवराजमान् असून 
रंजडवणारा स्ट्स्थरनाद. २. एका [आधार] स्वरनादाच्या सापेक्ष अमुक उच्चनीचतेचा [=स्वरत्वाचा] दुसरा 
स्वरनाद. ३ अकाराडद वणाक्षर [=स्वराक्षर, अक्षरस्वर] –पहा; स्वराक्षर). 
स्वर हा उच्चारच होय. 
स्वर – अडततार. अडतगाढ, अल्पकाडलक (सूक्ष्मकाडलक, अस्ट्स्थर). अंश–. एकेरी (मोनो). खिा. 
खणखणीत. घुमारेदार. तबल्याचा. डतपटीदुपटीचा. भाषेंतील गद्य. (डशवाय पहा : स्वराक्षर). वज्यव. वादी. 
डववादी. संबादी. ‘संगीतातंील’. समकाडलक. सामान्तगवत. 
स्वर, स्वरनाद आडण स्वरत्व. 
स्वरक्रम. 
“स्वरगडणत”. 
स्वरचचा. 
स्वरजाडत. 
स्वरत्व : उदाि, अनुदाि, स्वडरत. चतुःश्रडुतक, डत्रश्रडुतक, डद्वश्रडुतक. शापव, फ्ल ट, न चरल. 
स्वरत्व, स्वरालंकार व डवराम; आडण जाडत, खंि व ठेका. 
स्वरत्वपडरभाषा. 
स्वरत्वभेद. 
स्वरनतवन. 
स्वरनडलका (सनई). 
स्वरडनर्ममडत. –स्तंभातूंन. 
स्वरपडरभाषा. 
स्वरप्रतीडत. 
स्वरप्रकाशवीणा. 
स्वरप्रधानता. 
स्वरप्रस्तार व तालप्रस्तार. 
स्वरबल. 
स्वरभरणा. 
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स्वरभाग, सामगायनातंील. 
“स्वरभार”. 
स्वरभाव (ग्रीक–) डनदोष, डवस्वर. मंद्रतार, षड्जमध्यम, षड्जगाधंार. 
स्वरमंिळ. 
स्वरमयादा, गीतगानाच्या उच्चनीच (=रेंज). 
“स्वरमान”. 
स्वरमाडलका. 
स्वरनादडमश्रण. 
स्वरडमळवणी. 
स्वरमेलबंधन व स्वरवक्रत्व. 
“स्वरयंत्र”, गळ्यातंील. 
स्वरलय. 
स्वरलयतालप्रस्तार, तानवणवम् मधील. 
स्वरलयमानप्रतीडत. 
स्वरलयवाक्य. 
स्वरलयान्तर. 
स्वरवगीकरण : अननुनाडसक, अनुनाडसक, दीघव, ऱ्हस्व, संयुक्त. 
स्वरवणव. – अनुदाि, उदाि, स्वडरत. – अवरोही, आरोही, संचारी, स्थायी. ॲक्यटू, गे्रव्ह, सकंफ्लेक्स. 
स्वरवणव वाद्यवादनातंील. 
स्वरवणवव्यवस्था. 
स्वरवणवडनर्ममडत (= स्वरनादातूंन वणवडनष्पडि). 
स्वरवणवमातृका. 
स्वरवणात कालाडधष्ठान. 
स्वरवणालंकार. – व पलटे. 
स्वरवणालंकार : आंदोलन, कंप, खटका, घसीट, पुकार, बेहलावा, मुरकी, मींि, ललकार. 
स्वरवणालंकार, क्षुद्र : डगटकिी, मुरकी, हरकत. 
स्वरवाक्य (फे्रज). 
स्वरवाक्य : गीतातंील आवतवनीय. 
स्वरवाक्यन्यास (केिन्स). 
स्वरवाक्याचीं लक्षणें : उच्चनीचत्वक्रम, डवराम, स्वरनादक्रम, ऱ्हस्वदीघवत्वें; बलभेद, बलभेदक्रम. 
स्वरवाक्यातंील स्वरागंतालागंाचंी लयप्रमाणबद्धता. 
स्वरवाद्य. 
स्वरनादडवकृडतचे दोन प्रकार. 
स्वरडवचार, ग्रीकाचंा. 
स्वरव्यंजनभेद. 
“स्वरव्यवस्थेचें पडरवतवन”. 
स्वरशास्त्र. स्वरडवज्ञान. 
स्वरशुद्धता. 
स्वरश्रुडतडचडकत्सा. 
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स्वरसंकरकल्पना. 
स्वरसप्तक. स्वरसप्तक “मूळ”. 
स्वरसंबंध, कणवमधुर रंजक. 
स्वरसारणाडक्रया. 
स्वरस्थान. 
स्वरके्षत्र. 
स्वरज्ञानी. 
स्वराचंा आरोह, अवरोह, स्वराचंी वक्रता, स्वराचंें वज्यवत्व. 
स्वराचंा कालक्रम. 
स्वराचंा चढउतार. 
स्वराचंीं कालप्रमाणें महत्त्वाची. 
स्वराचंें बल. 
स्वराचंें आच्छादन, परस्पर– (मास्ट्स्कंग). 
स्वरातंील कंप. 
स्वरातंील शुद्धाशुद्धभेद मुळातं नाहींच. 
स्वरातंील सूक्ष्मान्तरप्रमाणें (काकली, कैडशक, अंतर). 
“स्वराघात”. 
स्वरागं. 
स्वरागं, गद्यातं, व गीतगानातं. 
स्वरागं, मात्राधाडरत, स्वरोच्चाराधाडरत. 
स्वरागं कल्पना, पाडिमात्य. 
स्वरागं गत ताल. – गत लयभेद. 
स्वरागंतालागं ही अभेद्य जोिी. 
स्वरागंतालागं, अवनद्धवाद्यातंील. 
स्वरागंतालागं –कोष्टक. 
स्वरागंपडरभाषा, पाडिमात्य. 
स्वरागंप्रधानता. 
स्वरागंमात्रा व तालागंलघु; स्वरागंलघु व तालागंमात्रा. 
स्वरागंमानें, गुरु, प्लृत, लघु, डवराम. 
स्वरागंलय. 
स्वरागंवणवन, ग्रीक. 
स्वरागंें, दीघव अखंि नादाचीं. 
स्वरागंानेंच तालागं रंजक होतें. 
स्वरागंानेंडह तालठेका डदसतो. 
स्वराधार. 
स्वरान्तर. 
स्वरान्तर – अधान्तर (सेडमटोन), पूणान्तर (टोन). –कैडशक, काकली (कॉमा). छेदनानंतरचे शषे– 
(आपोटोमी). सूक्ष्म. स्वरान्तरप्रयोग. 
स्वरान्तरभाव : अंतर, डनकट, पंचम, मध्यम, साधारण. 
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स्वरान्तरमान. 
स्वरान्दोलन. 
स्वरालंकार. 
स्वराक्षर. 
स्वराक्षर – प्राचुयव, ख्यालगीतातं. 
स्वराक्षर, द्राडवि भाषातंील. 
स्वराक्षर [= सरगम]. 
स्वराक्षर व उरःकंठशीषव भेद. 
स्वडरतत्व, समाहारामुळें. 
स्वरोच्चतानीचता. 
स्वरोच्चतानीचता आडण अथवभावभेद. 
स्वरोच्चतेची कणवप्रतीडत (डपच). 
स्वरोच्चतेचें भौडतक गमक (कंपदु्रडत) व त्याचें मापनमान (हेत्सव). 
स्वरोच्चार, अनुरणनात्मक आडण क्षडणक. 
‘स्वरोच्चार’ = यथाप्रमाण उच्चारपद्धडत. 
“स्वाभाडवक म्हणणी”. 
स्वाथानुमान. 
 
हक्क (हक़), तालवादनातंील. 
हदीस. 
हरकत (एक स्वरालंकार). 
हडरकथाकालके्षपम् (=कीतवन भजन). 
हडरदास –कीतवनकार–भागवतार. 
हस्तडक्रया (१ नृत्यासाठीं. २ ‘हावभावा’ंसाठीं. ३ लयतालप्रमाण साभंाळण्यासाठीं. ४ ताल–दशवना 
[“वादना”] साठीं). – डनःशब्द [कला], – सशब्द (कला अथवा डक्रया). 
हस्तडक्रया (तजवनीडक्रया, करतलडक्रया. हस्तागुंडलडक्रया. डनःशब्दडक्रयाः आवाप – डनष्काम–प्रवशे –
डवके्षप कला.). 
हस्तडक्रया (हस्ताघात. हस्तसंयोगडवयोगाडक्रया. सशब्दडक्रया. पात, पाडण अथवा डक्रयाः धु्रवा, शम्या, 
ताल, सडन्नपात). 
हस्तडक्रया आडण उच्चारडक्रया. – आडण नृि. – आडण सामगायन. 
हस्तडक्रया हें उच्चारबधंन, उच्चारसाहाय्यक. 
हस्तडक्रया हें तालाचें केवळ साधन. 
हस्तडक्रयाचंीं हेतुकारणप्रयोजनें गतछंदभाषामंध्येंच. 
हस्तडक्रयाडनयमन. 
हस्तानुसारी लयमानप्रमाण हें नादबलभेदानुसारी लयमानप्रमाण म्हणजे तालागं. 
हायर हॉमोडनक्स (अपर पाशवल्स). 
हामवनी. 
हामवनी – क्रोम डटक. – टू–पाटव क्लाडसकल. 
– रायाि. –िायाि. 
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हामवडनक ॲनलायझ़र. 
हामोडनयम (रीि ऑगवन). डशवाय पहा : बाजाची पेटी 
हालचाल, शरीराची लयप्रमाणबद्ध. 
हालरा, हालरिा, हल्लरु (=पाळणा). 
हाव (भावयुक्त शरीरचेष्टा). 
हावभाव (= हाव आडण रसोत्पादक वृडिप्रशवन). 
कहकार, सामगायनातंील शुष्क खंि. 
डहचक तान. 
कहदुकलावतंवगव. डशवाय पहा : धारी वगव. 
डहम्नॉिी. 
डहयाल (आरुडहयाल, पेरुडहयाल). 
हंुकार (एक गमकप्रकार). 
हंुकार, िग्ग्याचा (डघस्सा). 
हुड् िुक (एक क्षदु्र अवनद्धवाद्य.). 
हुतुतू गीत (नृत्याथव, भेडदक पद). 
हृत्कंप (िावाफ्राम डवब्रातो). 
हृद्यता. 
हेतु (१. उडद्दष्ट २. एक कारणप्रकार). 
हेतुमत् डवडनिय. 
हेरडगरी आडण सकेंतजाल. 
हेत्सव (कंपदु्रडतचे एकमान : एका सेकंदातंील कंपनसंख्या). 
हेला (=[सभंोग] शृगंारभाववाचक शरीरचेष्टा). 
हॉनवपाइप (एक नृत्यप्रकार). 
होमोफोन. 
होमोफोनी. 
होरी (फाग, फाल्गुनोत्सवसदंर्मभत गीत.). 
होरीचे प्रकार : कच्ची होरी–ख्याली होरी, चंचलहोरी. पक्की होरी–टप्पाहोरी, धमार [धमाल] होरी. 
होरीचे बाज : “पंजाबी” बनारसी, लखनवी [अवधी, पूरब]. 
ह्मून एडंजडनयकरग. 
“ह्मू डनटीज”. 
 
क्षण ( . १ एक कालमान. २. शून्यप्राय (कबदुमात्र) कालखंि). –समेचा. 
क्षडणकध्वडन (तुटक ध्वडन), हे व्यंजनवणव आडण टाळी. ‘नादस्फोट’. 
क्षडत्रय (क्षस्ट्त्त्रय) डवद्वान. 
क्षय (िीऽके, आटेन्युएशन). 
“क्षुद्र” गीतें, ताल व राग. 
के्षप (आके्षप, प्रके्षप, डवके्षपः कला = डनःशब्द हस्तडक्रया). 
क्षोभण, गुण –. 
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ज्ञानतंतु (ज् ज्ञानतंतु). 
 
— 


